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วิทยาเขต บางเขน 772 คน

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยาหนวยงานสังกัด คน13

รศ.โกศล เจริญสม1

รศ.จริยา จันทรไพแสง2

ผศ.ณิศ กีรติบุตร3

ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ4

รศ.บรรพต ณ ปอมเพชร5

ผศ.บุญฤทธิ์ สายัมพล6

รศ.ประภารัจ หอมจันทน7

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล8

รศ.สมนึก วงศทอง9

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ10

อ.สุรเชษฐ จามรมาน11

รศ.อวบ สารถอย12

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย13

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธานหนวยงานสังกัด คน2

ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต1

ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต2

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตรหนวยงานสังกัด คน10

อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร1

อ.กรรณีย ถาวรสุข2

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ3

อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร4

รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ5

อ.รุงทิพย ลุยเลา6

อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (ผองเผือก)7

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี8

อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ9

รศ.อบเชย วงศทอง10
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คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยาหนวยงานสังกัด คน13

อ.กรรณิการ สัจจาพันธ1

ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร2

อ.ศวพร ศุภผล3

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต4

อ.สมเจตน จันทวัฒน5

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม6

ผศ.สุเทพ ทองแพ7

รศ.สุรเดช จินตกานนท8

อ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ9

รศ.อัญชลี สุทธิประการ10

อ.อัศจรรย สุขธํารง11

ศ.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์12

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ13

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนาหนวยงานสังกัด คน17

รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ1

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา2

อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข3

อ.ทิวา พาโคกทม4

อ.นรุณ วรามิตร5

รศ.ประภา ศรีพิจิตต6

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ7

รศ.วัชรี เลิศมงคล (สุวรรณวิหค)8

รศ.วาสนา วงษใหญ9

อ.วิเชียร กีรตินิจกาล10

ศ.สายัณห ทัดศรี11

ผศ.สุนันทา จันทกูล12

รศ.สุพจน เฟองฟูพงศ13

รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย14
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รศ.อิสรา สุขสถาน15

อ.อุดม พูลเกษ16

รศ.เอ็จ สโรบล17

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวนหนวยงานสังกัด คน19

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร1

รศ.เกษม พิลึก2

รศ.จารุพันธ ทองแถม3

รศ.จิตราพรรณ พิลึก4

ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค5

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ6

อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ7

อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท8

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ9

ศ.เบญจมาศ ศิลายอย10

ศ.ปวิณ ปุณศรี11

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย12

รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา13

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ14

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน15

รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท16

รศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ17

อ.อัณณชญาณ มงคลชัยพฤกษ18

นายวันชาติ นิติพันธ19

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืชหนวยงานสังกัด คน12

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม1

ศ.ธรรมศักดิ์ สมมาตย2

ศ.ธีระ สูตะบุตร3

รศ.นิพนธ ทวีชัย4

รศ.นิพนธ วิสารทานนท5
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รศ.เลขา มาโนช6

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง7

รศ.สมศิริ แสงโชติ8

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ9

อ.สุพจน กาเซ็ม10

อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)11

รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน12

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรหนวยงานสังกัด คน7

อ.ทิพวัลย สีจันทร1

อ.ธานินทร คงศิลา2

รศ.พจน บุญเรือง3

ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล4

รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ5

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร6

ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม7

คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาลหนวยงานสังกัด คน13

รศ.กัญจนะ มากวิจิตร1

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม2

รศ.ชัยณรงค คันธพนิต3

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์4

ศ.ชาญวิทย วัชรพุกก5

อ.เลอชาติ บุญเอก6

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ7

รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย8

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช9

รศ.สมชัย จันทรสวาง10

อ.สุเจตน ช่ืนชม11

รศ.สุภาพร อิสริโยดม12

รศ.อุทัย คันโธ13
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คณะเกษตร บางเขน ศูนยธุรกิจการเกษตรหนวยงานสังกัด คน1

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล1

คณะเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทยหนวยงานสังกัด คน1

อ.ชัยณรงค สกุลแถว1

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการหนวยงานสังกัด คน3

รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส1

ผศ.อํานาจ ธีระวนิช2

นางทองฟู ศิริวงษ (ชินะโชติ)3

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชีหนวยงานสังกัด คน1

รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย1

คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมงหนวยงานสังกัด คน5

อ.จันทรา ศรีสมวงศ1

ผศ.จิราภรณ ไตรศักดิ์2

อ.เมธี แกวเนิน3

อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ4

รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร5

คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมงหนวยงานสังกัด คน6

อ.เกรียงไกร สถาพรวานิชย1

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ2

ผศ.ณรงค วีระไวทยะ3

ผศ.นิติ ชูเชิด4

รศ.ประไพสิริ สิริกาญจน5

อ.ไพลิน จิตรชุม6

คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมงหนวยงานสังกัด คน7

ผศ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร1

อ.จุฑา มุกดาสนิท2

รศ.นงนุช รักสกุลไทย3

ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ4

รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ5
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รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล6

นางปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก7

คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหนวยงานสังกัด คน12

รศ.นนทวิทย อารียชน1

รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ2

อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ3

ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล4

รศ.ยนต มุสิก5

อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ6

อ.สุนทราภรณ ล่ิมสกุล7

ผศ.สุภาวดี พุมพวง8

รศ.อรพินท จินตสถาพร9

ศ.อุทัยรัตน ณ นคร10

นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน11

นายสุบรรณ เสถียรจิตร12

คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเลหนวยงานสังกัด คน9

อ.จิตราภรณ ฟกโสภา1

ผศ.จินตนา สและนอย2

รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ3

ผศ.ธีระพงศ ดวงดี4

ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ5

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล6

ผศ.สุจินต ดีแท7

ผศ.สุนันท ภัทรจินดา8

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ9

คณะประมง บางเขน ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ําหนวยงานสังกัด คน2

นายวิชิต เสมาชัย1

นายสุทิน สมบูรณ2
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คณะประมง บางเขน ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
ประดับ

หนวยงานสังกัด คน1

นายสหภพ ดอกเเกว1

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงกําแพงแสนหนวยงานสังกัด คน1

นายกําจัด รื่นเริงดี1

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬหนวยงานสังกัด คน2

นายลิขิต ชูชิต1

นายอัมพร บัวที2

คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงศรีราชาหนวยงานสังกัด คน6

นายเฉลิมชัย อยูสําราญ1

นายปรเมษฐ พลอยประดับ2

นายสาโรจน เริ่มดําริห3

นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ4

นายอลงกต อินทรชาติ5

นายอศิรวัฒน ปรีชา6

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศหนวยงานสังกัด คน4

อ.ชไมภัค ไมกลัด1

อ.นภาศรี ทิมแยม2

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม3

รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง4

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาไทยหนวยงานสังกัด คน1

รศ.ประเทือง ทินรัตน1

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตรหนวยงานสังกัด คน5

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย1

อ.จรัลวิไล จรูญโรจน2

รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ3

รศ.วิภากร วงศไทย4

รศ.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล5

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาวรรณคดีหนวยงานสังกัด คน1
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ศ.นิยะดา เหลาสุนทร1

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนิเทศหนวยงานสังกัด คน1

อ.พรทิพย เย็นจะบก1

คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปาชีพหนวยงานสังกัด คน2

รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ1

ผศ.เปรมฤดี ชอบผล2

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไมหนวยงานสังกัด คน6

ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร1

อ.พสุธา สุนทรหาว2

ผศ.รัชนี โพธิแทน3

ผศ.วิพักตร จินตนา4

อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ5

อ.สุรินทร อนพรม6

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไมหนวยงานสังกัด คน10

อ.ดวงใจ ศุขเฉลิม1

รศ.ดอกรัก มารอด2

รศ.เดชา วิวัฒนวิทยา3

ผศ.นริศ ภูมิภาคพันธ4

อ.ประทีป ดวงแค5

อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน6

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง7

ผศ.วิชาญ เอียดทอง8

อ.สราวุธ สังขแกว9

รศ.อุทิศ กุฏอินทร10

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑหนวยงานสังกัด คน9

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ1

ผศ.ธีระ วีณิน2

ผศ.นิคม แหลมสัก3

อ.ประเทือง พุฒซอน4
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อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ5

ผศ.มยุรี ดวงเพชร6

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน7

ผศ.อําไพ เปยมอรุณ8

นางสินีพรรณ ไสยลักษณ9

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยาหนวยงานสังกัด คน9

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน1

ผศ.ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล2

ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห3

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ4

อ.มณฑาทิพย โสมมีชัย5

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ6

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร7

อ.สคาร ทีจันทึก8

อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ9

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไมหนวยงานสังกัด คน3

อ.ดํารงค ศรีพระราม1

อ.นพรัตน มานวกุล2

ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ3

คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวทิยาหนวยงานสังกัด คน8

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ1

ศ.นิพนธ ต้ังธรรม2

อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ3

รศ.วิชา นิยม4

อ.สมนิมิตร พุกงาม5

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน6

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์7

ผศ.สุรเชษฎ เชษฐมาส8

คณะวนศาสตร บางเขน ศูนยวิจัยปาไมหนวยงานสังกัด คน1
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นางอภิญญา พุมพวง1

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตรหนวยงานสังกัด คน3

อ.นงนุช สุขวารี1

อ.บุญเลิศ ศรีหิรัญ2

อ.พัชรี เลิศวิจิตรศิลป3

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมีหนวยงานสังกัด คน31

อ.กิตติมา ฉัตรวงศวาน1

รศ.งามผอง คงคาทิพย2

อ.จงกลณี แกวศรีประกาย3

อ.จักร แสงมา4

อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี5

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล6

รศ.ชลธิชา นุมหอม7

ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร8

อ.ธานิน นานอก9

ผศ.นัทธมน คูณแสง10

ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ11

รศ.บุญสง คงคาทิพย12

อ.พงษศักดิ์ โลวมั่นคง13

อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย14

อ.พัชรีนารถ  ทรัพยอาภากร15

ผศ.พิบูลย พันธุ16

อ.พิมพา หอมนิรันดร17

อ.เพ็ญศรี บุญสวรรคสง18

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ19

อ.มาริสา อรัญชัยยะ20

ผศ.วราภรณ พาราสุข21

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ22

อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ23



รายชื่ออาจารย/นักวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ชื่อผูวิจัยลําดับ

Page 11 of 44

อ.สมเกียรติ นกบิน24

อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล25

รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน26

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล27

รศ.สุภา หารหนองบัว28

รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน29

ผศ.อรพินท เจียรถาวร30

ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน31

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาหนวยงานสังกัด คน16

อ.กรรณิการ ดวงมาลย1

รศ.กัญจนา ธีระกุล2

ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ3

ผศ.นันทนา สีสุข4

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก5

อ.ปราโมทย ศิริโรจน6

ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์7

รศ.เลอลักษณ จิตรดอน8

ผศ.วรรณา มาลาพันธุ9

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช10

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย11

ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส12

ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง13

ผศ.สุรางค สุธิราวุธ14

รศ.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ15

นายสุเทพ ญาดี16

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมีหนวยงานสังกัด คน8

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล1

ผศ.ประชุมพร คงเสรี2

ผศ.วิไล สันติโสภาศรี3
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ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ4

รศ.สุนันทา รัตนาโภ5

อ.สุลักษม ตาฬวัฒน6

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ7

ผศ.อรุณี อิงคากุล8

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตรหนวยงานสังกัด คน15

ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม1

รศ.คณพล จุฑามณี2

รศ.นิรันดร จันทวงศ3

รศ.ประศาสตร เกื้อมณี4

รศ.มาลี ณ นคร5

อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช6

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ7

รศ.วัลลภ อารีรบ8

รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร9

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ10

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน11

รศ.สรัญญา วัชโรทัย12

ผศ.สุมน มาสุธน13

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน14

อ.อรอุษา คําสุข15

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตรหนวยงานสังกัด คน13

อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน1

รศ.นิตยศรี แสงเดือน2

ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา3

รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง4

ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร5

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ6

อ.วิภา หงษตระกูล7
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รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช8

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล9

รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา10

รศ.อมรา ทองปาน11

รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต12

รศ.อํานวย จรดวง13

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกสหนวยงานสังกัด คน15

ผศ.กอบศิริ วรศรี1

อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ2

อ.ณัฐพร ฉัตรแถม3

ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ4

อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา5

อ.ภาลาวัณย ฉุยฉาย6

รศ.รัชนี รุจิวโรดม7

อ.วิวัฒน วงศกอเกื้อ8

รศ.ศิวาพร สหวัฒน9

อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน10

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม11

ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา12

อ.สุรีย ลิขิตตชัย13

อ.เอกชัย หุนนิวัฒน14

นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด15

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทปหนวยงานสังกัด คน10

อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม1

อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร2

รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ3

ผศ.พรรณี พักคง4

ผศ.พีรนุช จอมพุก5

อ.ฤทธี มีสัตย6
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ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ7

อ.สมจิตต ปาละกาศ8

ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร9

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย10

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหนวยงานสังกัด คน3

อ.สมโชค เรืองอิทธินันท1

ผศ.สุขุมาล กิติสิน2

รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค3

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปหนวยงานสังกัด คน5

อ.กองเกียรติ วิเศษรัตน1

อ.ประหยัด นันทศีล2

ผศ.พรสวาท วัฒนกูล3

รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง4

ผศ.อรรณพ หอมจันทร5

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพหนวยงานสังกัด คน2

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต1

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค2

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหนวยงานสังกัด คน7

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ1

รศ.บงกชรัตน ปติยนต2

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร3

อ.ปยาภรณ สมสมัคร4

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร5

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ6

อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง7

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสถิติหนวยงานสังกัด คน2

อ.บุญออม โฉมที1

อ.ล่ีลี อิงศรีสวาง2

คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยาหนวยงานสังกัด คน5
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ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ1

รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร2

อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล3

รศ.วิน เชยชมศรี4

รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที5

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศหนวยงานสังกัด คน3

อ.กีรติ แสงแจม1

อ.ธนา ชีพสมทรง2

ผศ.เวชพงศ ชุติชูเดช3

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรหนวยงานสังกัด คน12

อ.ชัยพร ใจแกว1

อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ2

รศ.พันธุปติ เปยมสงา3

ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ4

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ5

ผศ.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ6

รศ.ยืน ภูวรวรรณ7

ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย8

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ9

รศ.อนันต ผลเพิ่ม10

รศ.อัศนีย กอตระกูล11

นางมุกขดา สุขธาราจาร12

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีหนวยงานสังกัด คน17

ผศ.กานดิส สุดสาคร1

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ2

อ.ชนินทร ปญจพรผล3

รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม4

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ5

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ6
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ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ7

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี8

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ9

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย10

ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล11

รศ.เมตตา เจริญพานิช12

รศ.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท13

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล14

รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล15

รศ.อภิญญา ดวงจันทร16

ผศ.อรรถศักดิ์ จารีย17

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหนวยงานสังกัด คน16

ผศ.เกียรติไกร อายุวัฒน1

อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด2

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ3

ผศ.ชัชพล ชังชู4

อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ5

อ.ณัฐศักดิ์ บุญมี6

ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน7

อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ8

อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ9

อ.พิชัย กฤชไมตรี10

ผศ.พิพล บุญจันตะ11

รศ.วรางครัตน จันทสาโร12

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน13

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ14

อ.อัญชนา วงษโต15

ดร.ธํารงค พุทธาพิทักษผล16

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําหนวยงานสังกัด คน5
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รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ1

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท2

ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ3

รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร4

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ5

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาหนวยงานสังกัด คน8

รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย1

อ.ดุสิต ธนเพทาย2

ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม3

ผศ.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม4

อ.ปญญา เหลาอนันตธนา5

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ6

อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร7

อ.สมหญิง ไทยนิมิต8

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหนวยงานสังกัด คน6

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ1

อ.ปยะ โชติกไกร2

รศ.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล3

อ.วีระยุทธ สวนผกา4

อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี5

อ.อภินิติ โชติสังกาศ6

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุหนวยงานสังกัด คน5

ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ1

อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ2

อ.สมเจตน พัชรพันธ3

อ.อภิรัตน เลาหบุตรี4

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล5

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหนวยงานสังกัด คน3

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี1
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รศ.วิไล เจียมไชยศรี2

อ.สุชาติ เหลืองประเสริฐ3

คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการหนวยงานสังกัด คน1

อ.ชนะ รักษศิริ1

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษาหนวยงานสังกัด คน8

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ1

ผศ.ชลาธิป สมาหิโต2

รศ.นาตยา ปลันธนานนท3

ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล4

รศ.มธุรส จงชัยกิจ5

อ.วิภารัตน มูสิกะเจริญ6

รศ.สมถวิล ธนะโสภณ7

ผศ.สุรชัย จิวเจริญกุล8

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวหนวยงานสังกัด คน1

รศ.อาภา จันทรสกุล1

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษาหนวยงานสังกัด คน7

อ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์1

อ.ณัฐพงศ สุโกมล2

ผศ.ทรงศักดิ์ นุยสินธุ3

อ.นพรัตน ศุทธิถกล4

รศ.เรณุมาศ มาอุน5

อ.ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย6

อ.สุริยัน สุวรรณกาล7

คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษาหนวยงานสังกัด คน8

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน1

อ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์2

ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร3

อ.ณัฏฐชยธร ศรุดาธิติพัทธ4

อ.ปยะพงษ ไสยโสภณ5
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รศ.พนิต เข็มทอง6

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ7

อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล8

คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหนวยงานสังกัด คน1

ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ1

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรหนวยงานสังกัด คน4

รศ.จีรพรรณ กุลดิลก1

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี2

อ.วัลลภัคร พลทรัพย3

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ4

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรหนวยงานสังกัด คน29

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา1

อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ2

อ.จารึก สิงหปรีชา3

อ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ4

อ.เดชรัต สุขกําเนิด5

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช6

ผศ.ธันวา จิตตสงวน7

ผศ.นงนุช ปรมาคม8

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล9

รศ.นภาภรณ พรหมชนะ10

อ.นุชนารถ มั่งคั่ง11

ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล12

ผศ.ปติ กันตังกุล13

ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ14

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ15

อ.วินัย พุทธกูล16

ผศ.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย17

ผศ.วุฒิ หวังวัชรกุล18
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รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา19

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน20

รศ.สมพร อิศวิลานนท21

รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม22

อ.สุวพร ผาสุก23

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล24

ศ.โสภิณ  ทองปาน25

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย26

ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก27

อ.อรชส นภสินธุวงศ28

อ.เอื้อ สิริจินดา29

คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณหนวยงานสังกัด คน3

ผศ.รังสรรค ปติปญญา1

รศ.วินัย อาจคงหาญ2

รศ.อภิวันท กําลังเอก3

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอมหนวยงานสังกัด คน1

รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารหนวยงานสังกัด คน3

อ.ชนิกานต ยิ้มประยูร1

อ.ภัทรนันท ทักขนันท2

ผศ.สิงห อินทรชูโต3

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมหนวยงานสังกัด คน6

อ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม1

อ.ไพศาล เทพวงศศิริรัตน2

อ.วันดี พินิจวรสิน3

ผศ.วุฒิพงษ ทวีวงศ4

อ.ศรันย สมันตรัฐ5

อ.อรเอม ต้ังกิจงามวงศ6

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรมหนวยงานสังกัด คน1
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รศ.พาสินี สุนากร1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สํานักงานเลขานุการหนวยงานสังกัด คน1

นางสาวสุกัญญา กลาขยัน1

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาหนวยงานสังกัด คน3

อ.จํารอง เงินดี1

ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา2

ผศ.รัตติกรณ จงวิศาล3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตรหนวยงานสังกัด คน3

อ.พันธทิพย จงโกรย1

รศ.สากล สถิตวิทยานันท2

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร3

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรหนวยงานสังกัด คน1

รศ.สุพัตรา จุณณะปยะ1

คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหนวยงานสังกัด คน4

อ.ธนารดี คํายา1

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ2

รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์3

อ.โสวัตรี ณ ถลาง4

คณะสงัคมศาสตร บางเขน สํานักงานเลขานุการหนวยงานสังกัด คน1

นางสาวจารุนีย วรรณสิทธิ์1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตรหนวยงานสังกัด คน8

รศ.ณรงค จึงสมานญาติ1

ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ2

รศ.วรรณดา สุจริต3

อ.ศิริรักษ จันทครุ4

อ.อุไร พงศชัยฤกษ5

นางกฤษณา แสงประไพทิพย6

นางสาวผกาวดี พงษเกษ7

นางสาววนิดา พัสดุรักษ8
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คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันหนวยงานสังกัด คน4

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ1

อ.ปรมา หันหาบุญ2

รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข3

รศ.องอาจ เลาหวินิจ4

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยาหนวยงานสังกัด คน1

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยาหนวยงานสังกัด คน2

ผศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ1

อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร2

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยาหนวยงานสังกัด คน8

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม1

ผศ.กาญจนา อิ่มศิลป2

รศ.ชาติชาย หนุนภักดี3

อ.ปารียา อุดมกุศลศรี4

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ5

อ.อุสุมา เจิมนาค6

นางสาวนภสร เผาชูศักดิ์7

นางสาวนฤมล กลางแกว8

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงหนวยงานสังกัด คน1

ผศ.จตุพร หนูสุด1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตวหนวยงานสังกัด คน1

รศ.ธานีรัตน สานติวัตร1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยาหนวยงานสังกัด คน9

ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช1

ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ2

อ.นฤดี เกษมสันต3

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ4

ผศ.สันติ แกวโมกุล5
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ผศ.สุนทรานี ทองใหญ6

รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ7

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ8

นางนุช โชติชวง9

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย

หนวยงานสังกัด คน2

อ.ชัยเทพ พูลเขตต1

ผศ.ประพฤกษ ต้ังมั่นคง2

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาอายุรศาสตรหนวยงานสังกัด คน1

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ1

คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน โรงพยาบาลสัตว บางเขนหนวยงานสังกัด คน2

นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน1

นายพายุ ศรีศุภร2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรหนวยงานสังกัด คน3

อ.ธนโชติ บุญวรโชติ1

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี2

อ.รวิพิมพ ฉวีสุข3

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุหนวยงานสังกัด คน9

รศ.งามทิพย ภูวโรดม1

ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน2

ผศ.ภาณุวัฒน สรรพกุล3

อ.เลอพงศ จารุพันธ4

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ5

อ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ6

อ.สุขเกษม สิทธิพจน7

อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร8

อ.อนุกูล วัฒนสุข9

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพหนวยงานสังกัด คน8

รศ.กลาณรงค ศรีรอต1
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อ.ณัฐกานต นิตยพัธน2

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย3

ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ4

อ.ภคมน  จิตประเสริฐ5

รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ6

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ7

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑหนวยงานสังกัด คน14

รศ.กมลวรรณ แจงชัด1

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล2

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร3

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน4

ผศ.นันทวัน เทอดไทย5

อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี6

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา7

อ.ไพศาล วุฒิจํานงค8

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต9

ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท10

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย11

ผศ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล12

รศ.หทัยรัตน ริมคีรี13

รศ.อนุวัตร แจงชัด14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอหนวยงานสังกัด คน6

อ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ1

อ.ขนิษฐา วัชราภรณ2

อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย3

อ.นิตยา ทับทิมทัย4

ผศ.ปวริน ตันตริยานนท5

อ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข6
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารหนวยงานสังกัด คน22

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ1

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ2

รศ.ทนง ภัครัชพันธุ3

ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล4

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ5

รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ6

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส7

ผศ.มาศอุบล ทองงาม8

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร9

อ.วรรณี จิรภาคยกุล10

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย11

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล12

อ.ศศิธร จันทนวรางกูร13

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ14

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย15

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ16

รศ.สิรี ชัยเสรี17

รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม18

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช19

ศ.อรอนงค นัยวิกุล20

อ.อุทัย กลิ่นเกษร21

นางสาวนวรัตน สุพิชญางกูร22

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

หนวยงานสังกัด คน4

อ.ธาริณี นามพิชญ1

ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ2

อ.รังรอง ยกสาน3

อ.อําพร เสนห4
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วิทยาลัยสิ่งแวดลอม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมหนวยงานสังกัด คน1

ศ.เกษม จันทรแกว1

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม ฝายวิชาการหนวยงานสังกัด คน1

อ.นฤชิต ดําปน1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ

หนวยงานสังกัด คน4

นายชัยพร สามพุมพวง1

นางฤดี ธีระวนิช2

นางสาริมา สุนทรารชุน3

นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย4

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

หนวยงานสังกัด คน4

นายเจษฎา  วงศพรหม1

ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย2

นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ3

นางยุพา ปานแกว4

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยี
แปง น้ําตาลและยางพารา

หนวยงานสังกัด คน3

ดร.เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ1

ดร.ปฐมา จาตกานนท2

นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม3

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยี
พืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม

หนวยงานสังกัด คน2

นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ1

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท2

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยี
เสนใยธรรมชาติ

หนวยงานสังกัด คน5

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์1

ดร.รังสิมา ชลคุป2

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ3

นายวุฒินันท คงทัด4
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นางสุชาดา อุชชิน5

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโน
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

หนวยงานสังกัด คน9

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์1

นางปริศนา  สิริอาชา2

นางสาวพนิดา วงษแหวน3

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย4

วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต5

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล6

นางวารุณี ธนะแพสย7

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ8

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร9

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลติและแปรรูปหนวยงานสังกัด คน6

นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร1

นางกุลวดี ตรองพาณิชย2

นางสาวงามจิตร โลวิทูร3

นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก4

นางสาวตวิษา โลหะนะ5

นายสมโภชน ใหญเอี่ยม6

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายการตลาดหนวยงานสังกัด คน1

ดร.วรรณดี สุทธินรากร1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายคนควาและวิจัยหนวยงานสังกัด คน1

นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายควบคุมคุณภาพหนวยงานสังกัด คน1

นางลัดดา วัฒนศิริธรรม1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหารหนวยงานสังกัด คน11

นางสาวกรุณา วงษกระจาง1

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล2

นางพัชรี ต้ังตระกูล3
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นางสาวรัศมี ศุภศรี4

นางวารุณี วารัญญานนท5

นายวินัศ ภูมินาถ6

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล7

นางสาวศันสนีย อุดมระดิ8

นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย9

นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง10

นางสาวอภิญญา จุฑางกูร11

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกตหนวยงานสังกัด คน4

นางกัญญา สุจริตวงศานนท1

นายปราโมทย ธรรมรัตน2

นางสรอยทอง สายหยุดทอง3

นางสิริพร สธนเสาวภาคย4

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายผลิตทดลองหนวยงานสังกัด คน1

นางสาวเสาวลักษณ รุงแจง1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหนวยงานสังกัด คน1

นายวันชัย พันธทวี1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพหนวยงานสังกัด คน10

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร1

นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย2

นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์3

นางสาวดาลัด ศิริวัน4

นางผองศรี จิตตนูนท5

นางพยอม อัตกวิบูลยกุล6

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล7

นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ8

นางสาววันเพ็ญ มีสมญา9

นางสาววิภาภรณ ณ ถลาง10

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายวิศวกรรมหนวยงานสังกัด คน1
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นายกฤษณะ เต็มตระกูล1

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหารหนวยงานสังกัด คน1

นายทนิฐ หงษดุสิต1

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตรหนวยงานสังกัด คน9

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท1

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ2

นายนคร เหลืองประเสริฐ3

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน4

นางพูลศิริ ชูชีพ5

นายโรจนรวี ภิรมย6

นายวีระยุทธ แสนยากุล7

นางวีระศรี เมฆตรง8

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห9

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยกาญจนบุรีหนวยงานสังกัด คน2

นายจรัล เห็นพิทักษ1

นางนวลปรางค ไชยตะขบ2

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุยหนวยงานสังกัด คน3

นายนิเวสน ไทรหอมหวล1

นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์2

นายวิสิฐ กิจสมพร3

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณหนวยงานสังกัด คน2

นายประภาส ชางเหล็ก1

นายเวช เตจะ2

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากรหนวยงานสังกัด คน2

นางสาวนิภา เขื่อนควบ1

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ2

สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ฝายวิจัยหนวยงานสังกัด คน1

นางสาวจริยา สุพรรณ1
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือวิทยา
ศาสตรกลาง บางเขน

หนวยงานสังกัด คน9

นางนันทนา ช่ืนอิ่ม1

นางสาวนุษรา สินบัวทอง2

นางพัชราภรณ ภูไพบูลย3

นางสาวยุพดี เผาพันธุ4

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย5

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ6

นางศิริวรรณ บุรีคํา7

นางศิริวัลย สรอยกลอม8

นางสุวรรณา กลัดพันธุ9

สถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายประยุกตและถาย
ทอดงานวิจัย

หนวยงานสังกัด คน3

นายนรวัฒน  แกกองกิต์ิ1

นางสุไร สุวรรณรัตน2

นางอรวรรณ  วงษวานิช (โมนยะกุล)3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายวิจัยและประเมินผลหนวยงานสังกัด คน6

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา1

นางภัทรา ชูวาธิวัฒน2

นางสาวรัชดา คะดาษ3

นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย4

นายวิวัฒน นาวานิช5

นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน6

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายสารสนเทศงานวิจัยหนวยงานสังกัด คน3

นางกนกพร พูลประพันธ1

นางสาวทิสยา ทิศเสถียร2

นางสาวมาลี สกุลนิยมพร3

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยวนเกษตร
ตราด

หนวยงานสังกัด คน1

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย1
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สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและ
ขาวฟางแหงชาติ

หนวยงานสังกัด คน16

จีรนันท แหยมสูงเนิน1

นายฉัตรพงศ บาลลา2

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ3

ถวิล นิลพยัคฆ4

นายธํารงศิลป โพธิสูง5

นายนพพงศ จุลจอหอ6

นายประชุม จุฑาวรรธนะ7

นายประพนธ บุญรําพรรณ8

นางสาวสดใส ชางสลัก9

นายสมชัย ล่ิมอรุณ10

สมชาย โพธิสาร11

นายสรรเสริญ จําปาทอง12

นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน13

นายสุรพล เชาฉอง14

นางสาวแสงแข นาวานิช15

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน16

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยเขาหินซอนหนวยงานสังกัด คน4

นางกิ่งกานท พานิชนอก1

นายธีระ สมหวัง2

นายนพศูล สมุทรทอง3

นายสุเมศ ทับเงิน4

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยปากชองหนวยงานสังกัด คน1

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานวีิจัยพืชไรสุวรรณ
วาจกกสิกิจ

หนวยงานสังกัด คน7

นายจรงค รุงชวง1

นางชะบา จําปาทอง2
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นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน3

นายสมชาย ปยพันธวานนท4

นางสําราญ ศรีชมพร5

นางสุปราณี งามประสิทธิ์6

นางสุรณี ทองเหลือง7

สํานักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิตหนวยงานสังกัด คน2

นางขวัญใจ ชูกิจคุณ1

นางสาวพัชรา ปทมสิงห2

สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษาหนวยงานสังกัด คน1

นายวิโรจน ทองสุพรรณ1

สํานักงานอธิการบดี กองแผนงานหนวยงานสังกัด คน1

รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ1

สํานักงานอธิการบดี ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)หนวยงานสังกัด คน1

นางสาวดวงรัตน ศตคุณ1

สํานักประกันคุณภาพ ฝายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพหนวยงานสังกัด คน1

นายธเนศ ดาวรุงโรจน1

สํานักประกันคุณภาพ ฝายเลขานุการสํานักประกันคุณภาพหนวยงานสังกัด คน1

นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ1

สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรมหนวยงานสังกัด คน2

รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล1

รศ.สมศรี ภัทรธรรม2

สํานักหอสมุด บางเขน ฝายสารสนเทศหนวยงานสังกัด คน3

นางสาวถิรนันท ดํารงคสอน1

นางสาววันเพ็ญ ศรัจันทรกุล2

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ3

วิทยาเขต กําแพงแสน 214 คน

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยาหนวยงานสังกัด คน5

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด1

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล2
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อ.สุนิศา สงวนทรัพย3

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน4

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร5

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธานหนวยงานสังกัด คน5

อ.ชุติ มวงประเสริฐ1

อ.นนทวัชร ชัยณรงค2

รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ3

รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์4

รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ5

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยาหนวยงานสังกัด คน10

รศ.กุมุท สังขศิลา1

อ.เกวลิน ศรีจันทร2

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร3

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู4

รศ.ธงชัย มาลา5

อ.วิภาวรรณ ทายเมือง6

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน7

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก8

นายจิรวัฒน พุมเพชร9

นางวันทนีย พ่ึงแสง10

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนาหนวยงานสังกัด คน9

รศ.งามชื่น รัตนดิลก1

ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก2

รศ.ทศพล พรพรหม3

รศ.นพพร คลายพงษพันธุ4

ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน5

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน6

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม7

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ8
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รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร9

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวนหนวยงานสังกัด คน17

ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต1

รศ.กวิศร วานิชกุล2

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ3

ศ.จริงแท ศิริพานิช4

ผศ.จุลภาค คุนวงศ5

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ6

รศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ7

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร8

ผศ.พูนทรัพย สืบมา9

ผศ.รวี เสรฐภักดี10

ผศ.ลพ ภวภูตานนท11

อ.วชิรญา อิ่มสบาย12

ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล13

ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม14

รศ.อรรัตน มงคลพร15

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ16

นายภาณุพงศ ศรีออน17

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืชหนวยงานสังกัด คน19

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร1

อ.จินตนา อันอาตมงาม2

รศ.จิระเดช แจมสวาง3

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ4

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล5

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ6

อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู7

ผศ.รัชนี ฮงประยูร8

ผศ.วรรณวิไล อินทนู9
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ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน10

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย11

รศ.สมชาย สุขะกูล12

อ.สุจินต ภัทรภูวดล13

รศ.สุพัฒน อรรถธรรม14

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง15

ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ16

อ.อุดม ฟารุงสาง17

นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก18

นายสมนึก เช้ือวงศสกุล19

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรหนวยงานสังกัด คน10

อ.เกษมสันต สกุลรัตน1

อ.คนึงรัตน คํามณี2

อ.จิรัฐินาฎ ถังเงิน3

อ.ชัชชัย แกวสนธิ4

อ.เชิดพงษ ขีระจิตต5

อ.นริศรา อินทะสิริ6

อ.พันธจิตต พรประทานสมบัติ7

อ.รพี ดอกไมเทศ8

รศ.ศุภพร ไทยภักดี9

รศ.เอมอร อังสุรัตน10

คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาลหนวยงานสังกัด คน9

รศ.เนรมิตร สุขมณี1

อ.ยุวเรศ เรืองพานิช2

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)3

ผศ.เสกสม อาตมางกูร4

อ.อรประพันธ สงเสริม5

นายสุชาติ สงวนพันธุ6

นางเสาวลักษณ ผองลําเจียก7
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นางอรทัย ไตรวุฒานนท8

นายอรรถวุฒิ พลายบุญ9

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน สาขาชีวกลศาสตรการกีฬาหนวยงานสังกัด คน2

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล1

อ.อําพร ศรียาภัย2

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬาหนวยงานสังกัด คน1

รศ.สุพิตร สมาหิโต1

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารหนวยงานสังกัด คน13

ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์1

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน2

ผศ.มนตทิพย ชํ่าชอง3

อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ4

ผศ.รังสินี โสธรวิทย5

อ.วรศักดิ์ สมตน6

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ7

อ.โสฬส จิวานุวงศ8

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล9

อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร10

นายฐากูร กูเกียรติกูล11

นายมณฑล สุกใส12

นายยงยทุธ พลับจะโปะ13

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรหนวยงานสังกัด คน8

ผศ.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส1

อ.แกวกานต บุญยะเพ็ญ2

รศ.ธัญญา นิยมาภา3

ศ.บัณฑิต จริโมภาส4

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์5

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน6

นายณรงค อุนคง7
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นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ8

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหนวยงานสังกัด คน3

อ.กิติพงษ เจาจารึก1

ผศ.สุวรรณ หอมหวล2

อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ3

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานหนวยงานสังกัด คน9

รศ.เจษฎา แกวกัลยา1

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน2

รศ.บัญชา ขวัญยืน3

ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ4

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ5

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย6

อ.สมชาย ดอนเจดีย7

รศ.สันติ ทองพํานัก8

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย9

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรหนวยงานสังกัด คน3

อ.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล1

อ.ทีปกร ศิริวรรณ2

อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร3

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาพฤกษศาสตรหนวยงานสังกัด คน2

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ1

อ.พิมพชนก สตภูมินทร2

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร

หนวยงานสังกัด คน1

รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตรหนวยงานสังกัด คน19

อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย1

อ.จิรนันท ธีระกุลพิศุทธิ์2

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์3
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อ.ฐิติยา แซปง4

อ.ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข5

อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน6

อ.นฤพร เพ็ชรกลาง7

อ.ปติ ตรีสุกล8

อ.พจมาลย พูลมี9

อ.พัชนี วิชิตพันธุ10

อ.ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร11

อ.มาลี ศรีสดสุข12

อ.ลักษณา กันทะมา13

อ.วิชชุพร จันทรศรี14

อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน15

อ.วีรานุช หลาง16

รศ.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม17

รศ.สิริภัทร พราหมณีย18

ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท19

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตรหนวยงานสังกัด คน3

ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข1

อ.วลี สงสุวงค2

อ.สุภณิดา พวงผกา3

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน

หนวยงานสังกัด คน3

ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ1

อ.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ2

อ.สุมิตร สุวรรณ3

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยาหนวยงานสังกัด คน2

ผศ.ทวีศักดิ์ สงเสริม1

รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ2

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียงหนวยงานสังกัด คน5
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รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร1

ผศ.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน2

ผศ.นริศ เต็งชัยศรี3

อ.วุฒิวงศ ธีระพันธ4

นายกรไชย (มังกร) กรแกวรันน (ดํายัง)5

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปาหนวยงานสังกัด คน9

อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข1

รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ2

รศ.ธรีะ รักความสุข3

อ.นิกร ทองทิพย4

ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส5

ผศ.วรกิจ  เชิดชูธรรม6

อ.วันดี เที่ยงธรรม7

ผศ.อดิศร ยะวงศา8

รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร9

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตวหนวยงานสังกัด คน1

นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท1

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

หนวยงานสังกัด คน6

อ.ชัยเทพ พูลเขตต1

อ.พิษณุ ตุลยกุล2

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ3

อ.อาสูตร สงวนเกียรติ4

นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล5

นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร6

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติหนวยงานสังกัด คน1

นายเสกสรร สีหวงษ1

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายบริหารและธุรการหนวยงานสังกัด คน1

นายวินัย จอมแกว1
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองหนวยงานสังกัด คน25

นางกณิษฐา สังคะหะ1

นางจันทรจรัส วีรสาร2

นายเจริญ ขุนพรม3

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล4

นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์5

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง6

นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ7

นายพิษณุ บุญศิริ8

นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์9

นางเฟองฟา จันทนิยม10

นางภาณี  ทองพํานัก11

นางมณฑา วงศมณีโรจน12

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ13

นางสาวยุพิน (ลูกจางชั่วคราว) ออนศิริ14

นางรงรอง หอมหวล15

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล16

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ17

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ18

นายสมนึก ทองบอ19

นางสุดาวรรณ เชยชมศรี20

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา21

นางสาวอตินุช แซจิว22

นางอภิตา บุญศิริ23

นางอรวรรณ ชวนตระกูล24

นายอุดม แกวสุวรรณ25

สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอมหนวยงานสังกัด คน2

นายนิติ สีหวงษ1

นายวิชัย สรพงษไพศาล2
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ลําดับ 

 
ชื่อผูวิจัย 

 
 

หนวยงานสังกัด  คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการจัดการ                                                                                1  คน 
1 อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย  

หนวยงานสังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา                                                                      1  คน 
1 อ.นาตยา คลายเรือง  

หนวยงานสังกัด  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 คน 

1 พลเรือเอก สุพิทย  อํานวย  

วิทยาเขต สกลนคร 29 คน 

หนวยงานสังกัด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 12 คน 

1 อ.กานดา  พันสุรินทร  

2 อ.เจษฎา  เตชมหาศรานนท  

3 อ.ช่ืนจิต  แกวกัญญา  

4 อ.ทักสินธุ  ทองสะอาด  

5 อ.ธีรยุทธ  จันทะนาม  

6 อ.ประภาษ  กาวิชา  

7 อ.ปานชีวัน ปอนพังงา  

8 อ.ปยมาศ  ผองแกว  

9 อ.ปยะฉัตร  เชยชุม  

10 อ.ภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน  

11 อ.หทัยรัตน  โชคทวีพาณิชย  

12 อ.อมรรัตน  อุปพงศ  

หนวยงานสังกัด  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 คน 
1 อ.ช่ืนจิต  จันทรจรูญพงษ  

2 อ.อาภัสสร  ศิริจริยวัตร  

หนวยงานสังกัด  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สํานักงานวิทยาเขต 1 คน 
1 อ.อรอนงค  ฐาปนพันธนิติกุล  

หนวยงานสังกัด  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 2 คน 
1 อ.ทศพล  จตุระบุล (ซ้ํา)  

2 อ.พรธิดา  เสนไสย  

หนวยงานสังกัด  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 1 คน 
1 อ.วิเรขา  คําจันทร  
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ช่ือผูวิจัย 
 

 

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการจัดการ 2 คน 
1 อ.จาริตา  หินเธาว  
2 อ.วรสิทธิ์  วงศอดิศัย  

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการตลาด 2 คน 
1 อ.กันยารัตน  สุขะวัธนกุล  
2 อ.ธัญลักษณ  เมืองโคตร  

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการจัดการบัญชีและการเงิน 2 คน 
1 อ.ขวัญชนก  วงศแพงสอน  
2 อ.วรวิทย  กุลตังวัฒนา  

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 1 คน 
1 อ.เกียงไกร  พรอมนฤทธิ์  

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาภาษาศาสตร 1 คน 
1 อ.ชูวงศ  กลิ่นเลขา  

หนวยงานสังกัด  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาสังคมศาสตร 2 คน 
1 อ.นพพร  สังขทอง  
2 อ.ประยูร  คลายโศก  

หนวยงานสังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝายวิจัย 1 คน 
1 นายอนุรักษ  เครือคํา  

วิทยาเขต สุพรรณบุรี 2 คน 

หนวยงานสังกัด  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 2 คน 
1 อ.ดุษฎี  เจริญสุข  
2 อ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ  

วิทยาเขต ลพบุรี 5 คน 

หนวยงานสังกัด  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สถานีวิจัยลพบุรี 3 คน 
1 นางพชรดา  ฉายศรี  
2 นายสกล  ฉายศรี  
3 นายสุทัศน  แปลงกาย  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
หนวยงานสังกัด  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี 2 คน 

1 อ.เบญญา  มะโนชัย  
2 นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ  
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