
วิทยาเขต กําแพงแสน

รายชื่อบุคลากรวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สาย ก

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด1
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล2
อ.นันทศักดิ์ ปนแกว3
อ.สุนิศา สงวนทรัพย4
อ.โสภณ อุไรชื่น5
อ.อรพรรณ เกินอาษา6
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร7

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ1
รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์2
รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ3
อ.ชุติ มวงประเสริฐ4
อ.นนทวัชร ชัยณรงค5

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร1
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน2
รศ.กุมุท สังขศิลา3
รศ.ธงชัย มาลา4
รศ.ยงยุทธ โอสถสภา5
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง6

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก1
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน2
รศ.งามชื่น รัตนดิลก3
รศ.ทศพล พรพรหม4
รศ.นพพร คลายพงษพันธุ5
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม6
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ7
รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร8
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน9
อ.บุบผา คงสมัย10

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน
ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต1
ผศ.จุลภาค คุนวงศ2
ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ3
ผศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ4
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร5
ผศ.รวี เสรฐภักดี6
ผศ.ลพ ภวภูตานนท7
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม8
ผศ.อรรัตน มงคลพร9
ผศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ10
ผศ.อุณารุจ บุญประกอบ11
รศ.กวิศร วานิชกุล12
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รศ.จริงแท ศิริพานิช13
รศ.ศศิยา ศิริพานิช14
อ.พูนทรัพย สืบมา15

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร1
ผศ.จิระเดช แจมสวาง2
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ3
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ4
ผศ.รัชนี ฮงประยูร5
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา6
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน7
ผศ.สมชาย สุขะกูล8
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง9
ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ10
รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย11
รศ.สุพัฒน อรรถธรรม12
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล13
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู14
อ.วรรณวิไล อินทนู15
อ.สุจินต ภัทรภูวดล16
อ.อุดม ฟารุงสาง17

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
รศ.เอมอร อังสุรัตน1
อ.ชัชชัย แกวสนธิ2

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.นวลจันทร พารักษา1
ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)2
ผศ.เสกสม อาตมางกูร3
รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ4
รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน5
อ.วนิดา จูลเมตต6

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์1
ผศ.มนตทิพย ช่ําชอง2
ผศ.รังสินี โสธรวิทย3
ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล4
รศ.ประภาศรี สิงหรัตน5
อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ6
อ.สุกัญญา วิชชุกิจ7
อ.โสฬส จิวานุวงศ8
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร9
อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร10

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ผศ.กนกศักดิ์ เอ่ียมโอภาส1
ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา2
รศ.ธัญญา นิยมาภา3
รศ.บัณฑิต จริโมภาส4
รศ.มงคล กวางวโรภาส5
รศ.วิชา หมั่นทําการ6
อ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์7
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อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน8

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน1
ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ2
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ3
ผศ.สุภาพร แจมเจริญ4
รศ.เจษฎา แกวกัลยา5
รศ.บัญชา ขวัญยืน6
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย7
รศ.สันติ ทองพํานัก8
อ.สมชาย ดอนเจดีย9
อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย10

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์1
ผศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม2
ผศ.สิริภัทร พราหมณีย3
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท4
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย5
อ.ฐิติยา แซปง6
อ.นฤพร เพ็ชรกลาง7
อ.มาลี ศรีสดสุข8
อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน9

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร
อ.วลี สงสุวงค1

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ1
ผศ.ประสงค ตันพิชัย2
ผศ.สันติ ศรีสวนแตง3
รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล4
อ.นิรันดร ยิ่งยวด5

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.มณฑาทิพย อัตตปญโญ1
ผศ.อภิชาติ ใจอารีย2

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.เฉลียว ศาลากิจ1

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ผศ.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน1
อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข2
อ.นริศ เต็งชัยศรี3
อ.สิริรัตน นิยม4
อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์5

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ1
ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ2
ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส3
รศ.ธีระ รักความสุข4
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อ.วันดี รุงรัตนอุบล5
อ.วิทย เลิศแสง6
อ.อดิศร ยะวงศา7

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.นรินทร อุประกรินทร1
ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน2
อ.รุงโรจน แจมอน3

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย
อ.ชัยเทพ พูลเขตต1
อ.สุวิชา เกษมสุวรรณ2
อ.อาสูตร สงวนเกียรติ3

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
ผศ.ชูเกียรติ รักซอน1

สายข

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน
นายภาณุพงศ ศรีออน1

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก1
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล2

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล
นางวรรณี ชิวปรีชา1
นางเสาวลักษณ ผองลําเจียก2
นางอรทัย ไตรวุฒานนท3
นายวรเทพ ชมภูนิตย4

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายณรงค อุนคง1

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
นายสุพจน อาวสกุลสุทธิ1

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห1
นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท2

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย
นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร1

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
นายเสกสรร สีหวงษ1

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายบริหารและธุรการ
นายวินัย จอมแกว1

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางกณิษฐา สังคะหะ1
นางจันทรจรัส วีรสาร2
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์3
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง4
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ5
นางเฟองฟา จันทนิยม6
นางภาณี  ทองพํานัก7
นางมณฑา วงศมณีโรจน8
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นางรงรอง หอมหวล9
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล10
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล11
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ12
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา13
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี14
นางอภิตา บุญศิริ15
นางอรวรรณ ชวนตระกูล16
นายเจริญ ขุนพรม17
นายนพพล เกตุประสาท18
นายพิษณุ บุญศิริ19
นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์20
นายไพร มัทธวรัตน21
นายรัตนะ สุวรรณเลิศ22
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ23
นายสมนึก ทองบอ24
นายอุดม แกวสุวรรณ25

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม
นางเบญจพร สตารัตน1
นายวิชัย สรพงษไพศาล2

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
นางสาวสิริกุล วะสี1
นายกรุง สีตะธนี2

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ1

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ

นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย1
นายหนูจันทร มาตา2

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

นางทวีพร เรืองพริ้ม (พูนดุสิน)1
นางผกาพรรณ สกุลมั่น2
นายเกรียงศักดิ์ แกวสมประสงค3
นายปรีชา อินนุรักษ4
นายริเชษฐ พึ่งชัย5

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม

นางสาวศิริรัตน บัวผัน1
นายนครไชย อันชื่น2
นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ3

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเค้ียวเอื้องขนาดเล็ก

นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ1
นายลักษณ เพียซาย2

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ1
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สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน สถานี
วิจัยทับกวาง

นายวิรัตน สุมน1

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
นางอัมพร รัตนภักดิ์1

สายค

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล
นายสมทบ ขันทอง1

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายวิชัย หมอยาดี1

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
นายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ1

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม1
นายไชยยงค หาราช2
นายมนตรี ทองยา3
นายสุทธิพร เนียมหอม4

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางสมบูรณ บุญปรีชา1
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี2
นายประเทือง ดอนสมไพร3

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม
นายถนัด ทัศจันทร1

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

นางสาวนนทยา ภัทรศีลสุนทร1
นางสาวอุสา คํากองแกว2

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม

นายสุพจน สัจจาพิทักษ1
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วิทยาเขต บางเขน

รายชื่อบุคลากรวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สาย ก

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.ณิศ กีรติบุตร1
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล2
รศ.โกศล เจริญสม3
รศ.จริยา จันทรไพแสง4
รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ5
รศ.ประภารัจ หอมจันทน6
รศ.สมนึก วงศทอง7
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ8
รศ.อวบ สารถอย9
อ.สุรเชษฐ จามรมาน10

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.พูลประเสริฐ  ปยะอนันต1
ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต2

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ1
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล2
ผศ.จุฑามาศ เอกะวิภาต3
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ4
รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ5
รศ.สิริพันธุ จุลกรังคะ6
รศ.อบเชย วงศทอง7
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร8
อ.กรรณีย ถาวรสุข9
อ.ชนิดา ปโชติการ10
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร11
อ.รุงทิพย ลุยเลา12
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี13
อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ14
อ.อําพร แจมผล15

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร1
ผศ.พิมพันธ เจิมสวัสดิพงษ2
รศ.จงรักษ จันทรเจริญสุข3
ศ.ปยะ ดวงพัตรา4
ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา5
อ.สมเจตน จันทวัฒน6
อ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ7
อ.แสงดาว เขาแกว8

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา
ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ1
ผศ.วิจารณ วิชชุกิจ2
ผศ.สุนันทา จันทกูล3
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ4
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา5
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รศ.ดวงพร สุวรรณกุล6
รศ.ประภา ศรีพิจิตต7
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ8
รศ.วาสนา วงษใหญ9
รศ.สุพจน เฟองฟูพงศ10
รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย11
รศ.อิสรา สุขสถาน12
รศ.เอ็จ สโรบล13
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ14
ศ.ชํานาญ ฉัตรแกว15
ศ.ราเชนทร ถิรพร16
ศ.สายัณห ทัดศรี17
อ.จําลอง เจียมจํานรรจา18
อ.ชเนษฎ มาลําพอง19
อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข20
อ.ทิวา พาโคกทม21
อ.นรุณ วรามิตร22
อ.ปยะ กิตติภาดากุล23

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน
ผศ.จิตราพรรณ พิลึก1
ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม2
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย3
ผศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา4
ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน5
รศ.เกษม พิลึก6
รศ.จารุพันธ ทองแถม7
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ8
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ9
รศ.วิทยา สุริยาภณานนท10
รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย (ธีระวุฒิชัย)11
ศ.เบญจมาศ ศิลายอย12
ศ.ปวิณ ปุณศรี13
ศ.สายชล เกตุษา14
อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร15
อ.พัชรียา บุญกอแกว16

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช
รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม1
รศ.นิพนธ ทวีชัย2
รศ.นิพนธ วิสารทานนท3
รศ.เลขา มาโนช4
รศ.วิชัย กอประดิษฐสกุล5
รศ.สมศิริ แสงโชติ6
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ7
รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน8
ศ.ธรรมศักดิ์ สมมาตย9
ศ.ธีระ สูตะบุตร10

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผศ.ประเดิม ฉ่ําใจ1
ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ2
รศ.พจน บุญเรือง3
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ4
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รศ.สาวิตรี รังสิภัทร5
อ.ทิพวัลย สีจันทร6
อ.พนามาศ ตรีวรรณกุล7

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม1
ผศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์2
ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน3
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ4
ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช5
ผศ.สมิต ยิ้มมงคล6
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร7
รศ.ชัยณรงค คันธพนิต8
รศ.ศรเทพ ธัมวาสร9
รศ.สมชัย จันทรสวาง10
รศ.อังคณา หาญบรรจง11
ศ.จรัญ จันทลักขณา12
ศ.ชาญวิทย  วัชรพุกก13
ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี14
อ.เลอชาติ บุญเอก15
อ.สิรินทรพร สินธุวณิชย16

คณะเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
อ.ชัยณรงค สกุลแถว1

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ
ผศ.อํานาจ ธีระวนิช1

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี
รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย1

คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง
ผศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร1
รศ.สุขุม เราใจ2
อ.จันทรา ศรีสมวงศ3
อ.เมธี แกวเนิน4
อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ5

คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ1
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต2
ผศ.ธีระ เล็กชลยุทธ3
ผศ.นิติ ชูเชิด4
รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ5
ศ.กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต6
ศ.ลัดดา วงศรัตน7
อ.ไพลิน จิตรชุม8

คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร1
ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ2
รศ.นงนุช รักสกุลไทย3

คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล1
ผศ.สุภาวดี พุมพวง2
ผศ.อรพินท จินตสถาพร3
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รศ.นนทวิทย อารียชน4
รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ5
รศ.ยนต มุสิก6
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร7
อ.ชุมพล ศรีทอง8
อ.ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน9
อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ10
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ11
อ.วราห เทพาหุดี12
อ.สุนทราภรณ ลิ่มสกุล13

คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
ผศ.ธีระพงศ ดวงดี1
ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ2
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล3
ผศ.สุนันท ภัทรจินดา4
รศ.จิตติมา อายุตตะกะ5
รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ6
รศ.วันทนา อยูสุข7
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา8
อ.ศรัณย เพ็ชรพิรุณ9
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ10

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ
รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม1
รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง2

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาไทย
อ.อรไท ผลดี1

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร
ผศ.กิติมา อินทรัมพรรย1
รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ2
อ.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์3
อ.จารึก ราชสมบัติ4

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนิเทศ
อ.ปญญา รุงเรือง1
อ.พรทิพย เย็นจะบก2
อ.สมพล วันตะเมล3

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปาชีพ
รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ1

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม
ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ1
ผศ.รัชนี โพธิแทน2
ผศ.วิพักตร จินตนา3
อ.พสุธา สุนทรหาว4
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ5

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ผศ.ดอกรัก มารอด1
ผศ.วิชาญ เอียดทอง2
รศ.อิศรา วงศขาหลวง3
รศ.อุทิศ กุฏอินทร4
อ.ดวงใจ ศุขเฉลิม5
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อ.ประทีป ดวงแค6
อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน7
อ.วัฒนชัย ตาเสน8
อ.สราวุธ สังขแกว9
อ.อุทัยวรรณ แสงวณิช10

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ1
ผศ.ธีระ วีณิน2
อ.นิคม แหลมสัก3
อ.ประเทือง พุฒซอน4

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห1
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ2
ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร3
ศ.สนิท อักษรแกว4
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน5
อ.รุงเรือง พูลศิริ6
อ.สคาร ทีจันทึก7

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไม
ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ1
ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน2
อ.ดํารงค ศรีพระราม3
อ.ปยวัฒน ดิลกสัมพันธ4

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.สารัฐ รัตนะ1
รศ.วิชา นิยม2
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน3
ศ.นิพนธ ตั้งธรรม4
อ.ชัชชัย ตันตะสิรินทร5
อ.นภวรรณ ฐานะกาญจน6
อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ7
อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ8
อ.สมนิมิตร พุกงาม9

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร
อ.ชาญ เขตจัตุรัส1
อ.อุษณีย ลีรวัฒน2

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร1
ผศ.นัทธมน คูณแสง2
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ3
ผศ.พิบูลย พันธุ4
ผศ.วราภรณ พาราสุข5
ผศ.สุภา หารหนองบัว6
ผศ.อรพินท เจียรถาวร7
ผศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง8
ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน9
รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ10
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ11
รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน12
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รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรรณราย)13
รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน14
ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล15
อ.กิตติมา ฉัตรวงศวาน16
อ.จงกลณี แกวศรีประกาย17
อ.จักร แสงมา18
อ.พงษศักดิ์ โลวมั่นคง19
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ20
อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย21
อ.พินทุสุดา วีรวัฒน22
อ.เพ็ญศรี บุญสวรรคสง23
อ.มาริสา อรัญชัยยะ24
อ.วิรัญญา แกววัฒนะ25
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล26
อ.สุรพล ภัทราคร27

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.กัญจนา ธีระกุล1
ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ2
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก3
ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์4
ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส5
รศ.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ6
รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช7
รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง8
อ.กรรณิการ ดวงมาลย9
อ.นันทนา สีสุข10
อ.ปราโมทย ศิริโรจน11
อ.วรรณา มาลาพันธุ12
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย13
อ.สุรางค สุธิราวุธ14

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี
ผศ.วิไล สันติโสภาศรี1
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ2
ผศ.อรุณี อิงคากุล3
รศ.สุนันทา รัตนาโภ4
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล5
อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล)6
อ.สมชัย พรบันลือลาภ7
อ.สุลักษม ตาฬวัฒน8

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร
ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม1
ผศ.วัลลภ อารีรบ2
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร3
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย4
ผศ.สุมน มาสุธน5
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน6
รศ.คณพล จุฑามณี7
รศ.นิรันดร จันทวงศ8
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี9
รศ.มาลี ณ นคร10
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ11
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รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ12
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน13
รศ.สุชาดา ศรีเพ็ญ14
รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ15
อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย16
อ.มินตา ชัยประสงคสุข17
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช18
อ.อรอุษา คําสุข19

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร
ผศ.พัฒนา ศรีฟา(ฮุนเนอร)1
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ2
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต3
รศ.นิตยศรี แสงเดือน4
รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง5
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช6
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล7
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา8
รศ.อมรา ทองปาน9
รศ.อํานวย จรดวง10
ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา11
อ.วิภา หงษตระกูล12

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส
ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ1
ผศ.ศิวาพร สหวัฒน2
ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา3
อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ4
อ.ณัฐพร ฉัตรแถม5
อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ6
อ.สุรีย ลิขิตตชัย7
อ.เอกชัย หุนนิวัฒน8

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
ผศ.พรรณี พักคง1
ผศ.พีรนุช จอมพุก2
รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ3
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย4
ศ.สิรนุช  ลามศรีจันทร5
ศ.สุมินทร สมุทคุปต6
อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม7
อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร8
อ.ฤทธี มีสัตย9
อ.วันวิสา สุดประเสริฐ10
อ.สมจิตต ปาละกาศ11

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช1
รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค2
อ.สมโชค เรืองอิทธินันท3

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป
ผศ.พรสวาท วัฒนกูล1
รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง2
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค3
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อ.ดีเซลล สวนบุรี4
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต5
อ.อรรณพ หอมจันทร6

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ1
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร2
อ.ตุลวิทย สถาปนจารุ3
อ.บงกชรัตน ปติยนต4
อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร5
อ.ปยาภรณ สมสมัคร6
อ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ7
อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง8

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสถิติ
อ.บุญออม โฉมที1
อ.ลี่ลี อิงศรีสวาง2

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1
ผศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ2
รศ.บุญเก้ือ วัชรเสถียร3
รศ.มณจันทร เมฆธน4
รศ.วิน เชยชมศรี5
รศ.ศุภลักษณ โรมรัตนพันธ6
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที7
อ.ตุลารัฐ ครองยุทธ8
อ.ปยมา ทัศนสุวรรณ9
อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล10

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
อ.กีรติ แสงแจม1
อ.ธนา ชีพสมทรง2
อ.เวชพงศ ชุติชูเดช3

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.พันธุปติ เปยมสงา1
ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ2
ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย3
ผศ.อนันต ผลเพิ่ม4
รศ.ยืน ภูวรวรรณ5
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ6
รศ.อัศนีย กอตระกูล7
อ.กฤษณะ ไวยมัย8
อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ9
อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ10
อ.ยอดเย่ียม ทิพยสุวรรณ11
อ.อานนท รุงสวาง12

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.กานดิส สุดสาคร1
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ2
ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม3
ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล4
ผศ.อรรถศักดิ์ จารีย5
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รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ6
รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ7
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ8
รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย9
รศ.เมตตา เจริญพานิช10
รศ.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท11
รศ.สุนันท ลิ้มตระกูล12
รศ.อภิญญา ดวงจันทร13
อ.ชนินทร ปญจพรผล14
อ.นันทิยา หาญศุภลักษณ15
อ.มานพ เจริญไชยตระกูล16

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.เกียรติไกร อายุวัฒน1
ผศ.ชัชพล ชังชู2
ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน3
ผศ.พิพล บุญจันตะ4
ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ5
ผศ.สมพงษ พิเชฐภิญโญ6
รศ.วรางครัตน จันทสาโร7
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน8
อ.คุณยุต เอ่ียมสอาด9
อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ10
อ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ11
อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ12
อ.พิชัย กฤชไมตรี13
อ.อัญชนา วงษโต14

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ1
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ2
รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท3
รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร4
อ.กรรณิการ ปุรณะพรรค5
อ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย6
อ.สมฤทัย ทะสดวก7

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม1
ผศ.วชิระ จงบุรี2
ผศ.ศิริวัฒน พูนวศิน3
รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย4
รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ5
อ.เดนชัย วรเศวต6
อ.วัชรี วีรคเชนทร7
อ.วุฒิพงศ อารีกุล8
อ.ศรีจิตรา มหาประคุณชัย9
อ.สมหญิง ไทยนิมิต10

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ1
รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา2
รศ.วรากร ไมเรียง3
รศ.สุวิมล สัจจาวาณิชย4
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อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ5
อ.ปยะ โชติกไกร6
อ.วันชัย ยอดสุดใจ7
อ.วีระยุทธ สวนผกา8
อ.สุนีรัตน วงศวิทยเดชา9
อ.อภินิติ โชติสังกาศ10

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ1
อ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน2
อ.อภิรัตน เลาหบุตรี3

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ผศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ1
ผศ.วิไล เจียมไชยศรี2
รศ.ชาติ เจียมไชยศรี3
รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา4
รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์5
อ.จีมา ชมสุรินทร6
อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ7
อ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ8

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล1
อ.จุฑา พิชิตลําเค็ญ2
อ.ชนะ รักษศิริ3

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา
ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล1
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป2
รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท3
อ.ชลาธิป สมาหิโต4

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ผศ.จิตตินันท บุญสถิรกุล1

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย1
อ.สัญชัย พัฒนสิทธิ์2

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา
รศ.เรณุมาศ มาอุน1

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.พนิต เข็มทอง1
ผศ.สมสุดา ผูพัฒน2
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน3
อ.พุทธชาติ ชุณสาคร4

คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ1
ผศ.บริบูรณสุข บัญชรเทวกุล2
ผศ.ปรียา บุญญสิริ3
ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง4
ผศ.สุจินต เลี้ยงจรูญรัตน5
รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์6
อ.กรรณิการ ลิมพะสุต7
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อ.นลินี วิริยะวัฒนะ8
อ.พรพนา วัฒนเสรี9
อ.รัชนี ศรีเสน10
อ.วงษสถิตย วัฒนเสรี11
อ.สุมาลี กาญจนชาตรี12

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช1
ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ2
ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ3
ผศ.อุนกัง แซลิ้ม4
รศ.โสมสกาว เพชรานนท5
อ.จีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร6
อ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ7
อ.รสดา เวษฎาพันธุ8
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร9
อ.สมหมาย อุดมวิทิต10

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.ธันวา จิตตสงวน1
ผศ.นงนุช ปรมาคม2
ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน)3
ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ4
ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล5
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ6
ผศ.ปติ กันตังกุล7
ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ8
ผศ.วุฒิ หวังวัชรกุล9
ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก10
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ11
รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา12
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน13
รศ.สมพร อิศวิลานนท14
รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม15
ศ.โสภิณ  ทองปาน16
อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา17
อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล18
อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ19
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป20
อ.จารึก สิงหปรีชา21
อ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ22
อ.นุชนารถ มั่งคั่ง23
อ.วินัย พุทธกูล24
อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล25
อ.อภิชาต ดะลุณเพธย26
อ.อรชส นภสินธุวงศ27
อ.เออวดี อุบลศุข28
อ.เอ้ือ สิริจินดา29

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ
ผศ.รังสรรค ปติปญญา1
ผศ.สาโรช อังสุมาลิน2
อ.สยุมพร โยธาสมุทร3
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
ผศ.รัชด ชมภูนิช1
ผศ.สิงห อินทรชูโต2
อ.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน3
อ.ชนิกานต ยิ้มประยูร4
อ.ภัทรนันท ทักขนันท5

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
อ.คัทลียา นพรัตนราภรณ1
อ.วันดี พินิจวรสิน2
อ.ศรันย สมันตรัฐ3

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม
รศ.พาสินี สุนากร1
รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน2
อ.เยาวอุไร สถิรนาถ3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา
ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง (คุปตะวาทิน)1
ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา2
อ.ทรรศนะ ใจชุมชื่น3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชานิติศาสตร
รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ1
อ.วรภัทร รัตนาพาณิชย2

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาประวัติศาสตร
รศ.พรภิรมณ เชียงกูล1
ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ2
อ.ศุภกาญจน พงศยี่หลา3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร
ผศ.ทัศนีย อนมาน1
รศ.สากล สถิตวิทยานันท2
อ.อรสา สุกสวาง3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล1

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์1
อ.พวงทิพย เกิดทรัพย2
อ.สุรพันธ เพชราภา3

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ1
รศ.มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ2
รศ.วรรณดา สุจริต3
รศ.สมชัย พงศจรรยากุล4
รศ.อภินันท สุประเสริฐ5
อ.ศิริรักษ จันทครุ6
อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ7
อ.เสรี กุญแจนาค8
อ.อุไร พงศชัยฤกษ9

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ผศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข1
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รศ.มลิวัลย ชุนถนอม2
รศ.องอาจ เลาหวินิจ3
อ.ปรมา หันหาบุญ4
อ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล5

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยา
รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.ทวีศักดิ์ สงเสริม1
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ2
อ.โฆษิต ศรีเพ็ญ3
อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร4

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.อํานาจ พัวพลเทพ1
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม2
รศ.ชาติชาย หนุนภักดี3
ศ.มาลินี ลิ้มโภคา4
อ.กาญจนา อ่ิมศิลป5
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี6
อ.ศรัญญา สิงหเสม7

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
รศ.ธานีรัตน สานติวัตร1
รศ.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ2

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ1
ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ2
ผศ.อุคเดช บุญประกอบ3
รศ.วรศักดิ์ ปจฉิมะศิริ4
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ5
อ.นรสุทธิ์ บางภูมิ6
อ.สันติ แกวโมกุล7

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย
ผศ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง1
อ.ชัยเทพ พูลเขตต2
อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ3

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาอายุรศาสตร
ผศ.สัญชัย ลักษณโกเศศ1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน โรงพยาบาลสัตว บางเขน
ผศ.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม1
ผศ.ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ชุติมา ไวศรายุทธ1
อ.ณัฐชา เพชรดากูล2
อ.ปรารถนา ปรารถนาดี3
อ.รวิพิมพ ฉวีสุข4
อ.วัชรพงศ เลิศสุรวัฒน5
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ผศ.ภาณุวัฒน สรรพกุล1
ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ2
รศ.งามทิพย ภูวโรดม3
อ.ธัญญารัตน วิริยะพิทักษ4
อ.เลอพงศ จารุพันธ5
อ.สุขเกษม สิทธิพจน6
อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร7
อ.อนุกูล วัฒนสุข8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ1
ผศ.มังกร โรจนประภากร2
ผศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต)3
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ4
รศ.กลาณรงค ศรีรอต5
รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล6
รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ7
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ8
อ.ณัฐกานต นิตยพัธน9
อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย10
อ.ภคมน จิตประเสริฐ11
อ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา12

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน1
ผศ.นันทวัน เทอดไทย2
ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย3
ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี4
ผศ.อนุวัตร แจงชัด5
รศ.กมลวรรณ แจงชัด6
รศ.จินตนา อุปดิสสกุล7
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา8
รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต9
รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา10
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี11
อ.ไพศาล วุฒิจํานงค12
อ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล13

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ผศ.สิริสิน ชุมรุม1
อ.ขนิษฐา วัชราภรณ2
อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย3
อ.นิตยา ทับทิมทัย4

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล1
ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส2
ผศ.สุดสาย ตรีวานิช3
รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ4
รศ.ทนง ภัครัชพันธุ5
รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ6
รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ7
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ8

หนา 20 จาก 30



รศ.สิรี ชัยเสรี9
รศ.สุคนธชื่น ศรีงาม10
ศ.อรอนงค นัยวิกุล11
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ12
อ.นวรัตน สุรินทรวงศ13
อ.มาศอุบล ทองงาม14
อ.วรรณี จิรภาคยกุล15
อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย16
อ.วราภา มหากาญจนกุล17
อ.ศศิธร จันทนวรางกูร18
อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย19
อ.อุทัย กลิ่นเกษร20

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมี
และฟสิกส

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร1
ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ2
อ.ณกัญภัทร จินดา3
อ.ธาริณี นามพิชญ4
อ.รังรอง ยกสาน5
อ.อําพร เสนห6

บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน สํานักงานเลขานุการ
รศ.วินัย อาจคงหาญ1

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ศ.เกษม จันทรแกว1

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม ฝายวิชาการ
อ.นฤชิต ดําปน1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีเสนใย
ธรรมชาติ

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายวิจัยและประเมินผล
* ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ศูนยความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืช

อ.วิเชียร กีรตินิจกาล1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ศูนยชนบทศึกษา
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม1
รศ.สมศรี ภัทรธรรม2

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
ไม

* ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน1

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
รศ.กรึก นฤทุม1

สํานักงานอธิการบดี กองแผนงาน
* รศ.วิโรจ อ่ิมพิทักษ1

สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายฝกอบรม
ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ1

สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
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รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล1

สายข

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล
นายนาม บัวทอง1

คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
นางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก1

คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน1
นายสุบรรณ เสถียรจิตร2

คณะประมง บางเขน ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา
นายวิชิต เสมาชัย1
นายสุทิน สมบูรณ2

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน
นายกําจัด รื่นเริงดี1

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นายลิขิต ชูชิต1
นายอัมพร บัวที2

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงศรีราชา
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ1
นายปรเมษฐ พลอยประดับ2
นายสาโรจน เริ่มดําริห3
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ4
นายอลงกต อินทรชาติ5
นายอศิรวัฒน ปรีชา6

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
นางสินีพรรณ ไสยลักษณ1

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
นางสาวพิมลรัตน พุทธมิลินประทีป1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สํานักงานเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา กลาขยัน1

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา
นางอรุณศรี นิภานันท1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร
นางกฤษณา แสงประไพทิพย1
นางณฐนันท พรหมพา2
นางสาวผกาวดี พงษเกษ3
นางสาววนิดา พัสดุรักษ4
นางอภันตรี ดวงเงิน5
นายขจร กอบสันเทียะ6
นายนําดี แซเฮง7
นายพิบูลย เรืองสุภาภิชาติ8

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา
นางสาวนภสร เผาชูศักดิ์1
นางสาวนฤมล กลางแกว2

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา
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นางนุช โชติชวง1
นายสมหมาย หอมสวาท2

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาอายุรศาสตร
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ(คูโพธิพันธุ)1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ

นางฤดี ธีระวนิช1
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม2
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย3
นายชัยพร สามพุมพวง4

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
อุตสาหกรรม

นางยุพา มงคลสุข1
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ2
นายเจษฎา วงศพรหม3

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาล
และยางพารา

ดร.ปฐมา จาตกานนท1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพร
เพ่ืออุตสาหกรรม

นางสาวประภัสสร รักถาวร1
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท2

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีเสนใย
ธรรมชาติ

ดร.รังสิมา ชลคุป1
นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ2
นายวุฒินันท คงทัด3

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

นางปริศนา สิริอาชา1
นางวารุณี ธนะแพสย2
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย3
นางสาวรัชนก  แสงเพ็ญจันทร4
นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล5
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ6
นางสุชาดา อุชชิน7
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์8
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล9
วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต10

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางจุฬาลักษณ จารุนุช1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายการศึกษาสาธิต
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย1
นางพยอม อัตกวิบูลยกุล2
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล3

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายคนควาและวิจัย
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร1
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา2
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายควบคุมคุณภาพ
นางชิดชม ฮิรางะ1
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม2
นางสรอยทอง สายหยุดทอง3
นายสมโภชน ใหญเอ่ียม4

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท1
นางสาวกรุณา วงษกระจาง2
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล3
นางสาวรัศมี ศุภศรี4
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง5
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร6

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางสิริพร สธนเสาวภาคย1
นายปราโมทย ธรรมรัตน2

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
ดร.วรรณดี สุทธินรากร1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายผลิตทดลอง
นางกุลวดี ตรองพาณิชย1
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด2
นางสาวงามจิตร โลวิทูร3
นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก4
นายประดิษฐ ครุวัณณา5

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ1
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล2
นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย3

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร1
นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ2
นางผองศรี จิตตนูนท3
นางพัชรี ตั้งตระกูล4
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์5
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ6

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายวิศวกรรม
นางสาวเสาวลักษณ รุงแจง1
นายกฤษณะ เต็มตระกูล2

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางพูลศิริ ชูชีพ1
นางวีระศรี หวังการ (เมฆตรง)2
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท3
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ4
นายนคร เหลืองประเสริฐ5
นายโรจนรวี ภิรมย6
นายวีระยุทธ แสนยากุล7
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห8

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยกาญจนบุรี
นางนวลปรางค ไชยตะขบ1
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นายจรัล เห็นพิทักษ2

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวบัวบาง ยะอูป1
นายนิเวสน ไทรหอมหวล2
นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์3
นายวิสิฐ กิจสมพร4

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ
นายประภาส ชางเหล็ก1

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง 
บางเขน

นางพัชราภรณ ภูไพบูลย1
นางศิริวัลย สรอยกลอม2
นางสาวนุษรา สินบัวทอง3
นางสาวยุพดี เผาพันธุ4
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย5
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ6
นางสุวรรณา กลัดพันธุ7
นายนิติ สีหวงษ8

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
นางสาวมาเรียม กอสนาน1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
นางคมนัยน ซัมเนอร1
นางสุไร สุวรรณรัตน2
นางอรวรรณ วงษวานิช (โมนยะกุล)3
นายนรวัฒน  แกกองกิติ์4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายวิจัยและประเมินผล
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน1
นางสาวรัชดา คะดาษ2
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย3
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน4
นายวิวัฒน นาวานิช5

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายสารสนเทศงานวิจัย
นางสาวกนกพร พูลประพันธ1
นางสาวจิติมนต เขียนดวงจันทร2
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร3
นายชัชชัย ขาวพวง4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัย
นิวเคลียรเทคโนโลยี

นางศิริวรรณ บุรีคํา1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงจังหวัด
ระนอง

นายสมโภชน น้ิมสันติเจริญ1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
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จีรนันท แหยมสูงเนิน1
ถวิล นิลพยัคฆ2
นางสาวสดใส ชางสลัก3
นางสาวแสงแข นาวานิช4
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน5
นายฉัตรพงศ บาลลา6
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ7
นายธํารงศิลป โพธิสูง8
นายนพพงศ จุลจอหอ9
นายประชุม จุฑาวรรธนะ10
นายประพนธ บุญรําพรรณ11
นายสมชัย ลิ่มอรุณ12
นายสรรเสริญ จําปาทอง13
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน14
นายสุรพล เชาฉอง15
สมชาย โพธิสาร16

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยเขาหินซอน
นายธีระ สมหวัง1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยปากชอง
นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ1
นายองอาจ หาญชาญเลิศ2

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นางชะบา จําปาทอง1
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน2
นางสําราญ ศรีชมพร3
นางสุปราณี งามประสิทธิ์4
นางสุรณี ทองเหลือง5
นายสมชาย ปยพันธวานนท6

สํานักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต
นายปรีชา ตราดธารทิพย1

สํานักงานอธิการบดี ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ1

สํานักบริการคอมพิวเตอร ฝายวิจัย
นายสุรชัย จิตพินิจยล1
นายอุรุพจน กัลยาสิริ2

สายค

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)1
นางวิไลวรรณ สอนประสม (ยังพลขันธ)2
นายเทพบุตร เวชกามา3

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นายประพันธพงษ ขวัญธรรมชาติ1

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายปริญญา บุญทัน1
นายยงยุทธ อินนุรักษ2
นายสมพงษ พวงดอกไม3

ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมภาคเอกชน ฝายบริหารงานวิจัยรวมภาคเอกชน
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นางสาวเกษชฎา มีความสุข1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายควบคุมคุณภาพ
นางสาวอุไร เผาสังขทอง1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
นางบุญมา นิยมวิทย1
นางวรางคณา พันธุมโพธิ2

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายวิศวกรรม
นายวายุห สนเทศ1

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยกาญจนบุรี
นายบุญรวม จันทรชื่น1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
นางพจนันท รมสนธิ์1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
นางชัชชารีย มากรุน1
นายชัยณรงค สหัสสานนท2
นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายสารสนเทศงานวิจัย
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
นายบรรลุ ชมไชย1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นายโกศล เกิดโภคทรัพย1

หนา 27 จาก 30



วิทยาเขต ลพบุรี

รายชื่อบุคลากรวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สาย ก

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
อ.ดาวรุง จุงสกุล1
อ.ธานินทร คงศิลา2

สายข

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สถานีวิจัยลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี1
นายสกล ฉายศรี2

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ1

หนา 28 จาก 30



วิทยาเขต ศรีราชา

รายชื่อบุคลากรวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สาย ก

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.จรรยา เจตนเจริญ1
อ.เมธี จันทโรปกรณ2
อ.สุนทรี ขุนทอง3

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สวนงานจัดการศึกษา
อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย1
อ.ภูวาเดช โหราเรือง2

คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการโรงแรม
อ.พิมพรรณ สุจารินพงค1

หนา 29 จาก 30



วิทยาเขต สกลนคร

รายชื่อบุคลากรวิจัยไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สาย ก

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท1
อ.ชื่นจิต แกวกัญญา2
อ.ทักสินธุ ทองสะอาด3
อ.ธนพร ขจรผล4
อ.ธีระยุทธ จันทะนาม5
อ.ประภาษ กาวิชา6
อ.ปานชีวัน ปอนพังงา7
อ.ปยะฉัตร เชยชุม8
อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย9
อ.อมรรัตน อุปพงศ10

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.บุศราวรรณ ไชยะ1
อ.รุงกานต บุญนาถกร2
อ.โศรยา แสนเมือง3
อ.สุพัตรา โพธิเศษ4
อ.อัญชลี ศรีวิไล5
อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร6

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการจัดการ
อ.จาริตา หินเธาว1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการตลาด
อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
อ.ขวัญชนก วงศแพงสอน1
อ.ธิบดี สกุลวิชญธาดา2
อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา3

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.อรุณธดี ตรุงอําไพ1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาสังคมศาสตร
อ.ธนันตชัย นพแกว1
อ.ประยูร คลายโศก2

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สํานักงานเลขานุการ
อ.ฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ1

สายข

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวสิรินาฏ เนติศรี1

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝายวิจัย
นายอนุรักษ เครือคํา1

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน1

หนา 30 จาก 30


