
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล หนวยงานที่สังกัด

สาย ก
1 ศ. เบญจมาศ ศิลายอย กษ-พืชสวน
2 อ. ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ กษ-สัตวบาล
3 อ. สมเกียรติ ประสานพานิช กษ-สัตวบาล
4 อ. วิเชียร กีรตินิจกาล กษ-พืชไรนา
5 รศ. สายัณห ทัดศรี กษ-พืชไรนา
6 รศ. ชํานาญ ฉัตรแกว กษ-พืชไรนา
7 รศ. จินดารัฐ วีระวุฒิ กษ-พืชไรนา
8 ศ. รังสิต สุวรรณเขตนิคม กษ-พืชไรนา
9 รศ. อิสรา สุขสถาน กษ-พืชไรนา
10 อ. ศักดา อินทรวิชัย กษ-เกษตรกลวิธาน
11 รศ. ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ กษ-คหกรรมศาสตร
12 ผศ. อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ กษ-คหกรรมศาสตร
13 รศ. ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ กษ-คหกรรมศาสตร
14 รศ. อัจฉรา นวจินดา กษ-คหกรรมศาสตร
15 ผศ. นนทวิทย อารียชน ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
16 ผศ. วราห เทพาหุดี ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
17 อ. สุภาวดี พุมพวง ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
18 ผศ. พงศเชษฐ พิชิตกุล ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
19 ผศ. มยุรี จัยวัฒน ปม-ผลิตภัณฑประมง
20 รศ. สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ วน-อนุรักษวิทยา
21 ผศ. นภวรรณ ฐานะกาญจน วน-อนุรักษวิทยา
22 ผศ. ดรรชนี เอมพันธุ วน-อนุรักษวิทยา
23 รศ. สามัคคี บุณยะวัฒน วน-อนุรักษวิทยา
24 ผศ. ทรงกลด จารุสมบัติ วน-วนผลิตภัณฑ
25 อ. รุงเรือง พูลศิริ วน-วนวัฒนวิทยา
26 ผศ. บุญวงศ ไทยอุตสาห วน-วนวัฒนวิทยา
27 อ. กอบศักด์ิ วังธงไชย วน-วนวัฒนวิทยา
28 ผศ. ลดาวัลย พวงจิตร วน-วนวัฒนวิทยา
29 อ. อุทัยวรรณ แสงวณิช วน-ชีววิทยาปาไม
30 อ. สราวุธ สังขแกว วน-ชีววิทยาปาไม
31 ผศ. ธันวา จิตตสงวน ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ

วิทยาเขตบางเขน

รายชื่อผูทําวิจัยแยกตามสายวิชาการ (ในฐานะหัวหนาโครงการ)

ปงบประมาณ 2547
ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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32 ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
33 ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
34 ดร. บัณฑิณี สูตรสุคนธ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
35 ดร. อภิชาต ตะลุณแพธย ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
36 รศ. สมพร อิศวิลานนท ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
37 ผศ. วุฒิ หวังวัชรกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
38 ศ. โสภิณ ทองปาน ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
39 ผศ. วินัย พุทธกูล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
40 ผศ. นภาภรณ พรหมชนะ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
41 อ. ปติ กันตังกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
42 ผศ. วลัยภรณ อัตตะนันท ศศ-เศรษฐศาสตร
43 อ. โสมสกาว เพชรานนท ศศ-เศรษฐศาสตร
44 รศ. สุปรียา ควรเดชะคุปต ศศ-เศรษฐศาสตร
45 รศ. ชูชีพ พิพัฒนศิถี ศศ-เศรษฐศาสตร
46 รศ. สุมาลี สันติพลวุฒิ ศศ-เศรษฐศาสตร
47 รศ. ดาราวรรณ วิรุฬผล ศศ-เศรษฐศาสตร
48 รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ศศ-สหกรณ
49 รศ. วรรณทิพา รอดแรงคา ศษ-การศึกษา
50 รศ นาตยา ปลันธนานนท ศษ-การศึกษา
51 รศ. สุเชาวน พลอยชุม มน-ปรัชญาและศาสนา
52 ผศ. พรศิริ พวงสมัย มน-ภาษาตางประเทศ
53 รศ. ฉลองศรี พิมลสมพงศ มน-ศิลปาชีพ
54 อ. รภัส ศิลปศรีกุล มน-ศิลปาชีพ
55 ผศ. รัตติกรณ จงวิศาล สค-จิตวิทยา
56 อ. ศุภกาญจน พงศยี่หลา สค-ประวัติศาสตร
57 ผศ. พรทิพย กาญจนสุนทร สค-ภูมิศาสตร
58 รศ. วรชัย วิริยารมภ สค-สังคมวิทยาฯ
59 รศ. นิตยา เงินประเสริฐศรี สค-รัฐศาสตร
60 อ. ลลิตา สุนทรวิภาค สค-รัฐศาสตรฯ
61 ผศ. ภุชงค อุทโยภาส วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
62 รศ. อัศนีย  กอตระกูล วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
63 รศ. ศิริพร อองรุงเรือง วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
64 อ. ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
65 อ. จิตรทัศน ฝกเจริญผล วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
66 อ. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม วศ-วิศวกรรมไฟฟา
67 ผศ. วุฒิพงศ อารีกุล วศ-วิศวกรรมไฟฟา
68 รศ. มงคล รักษาพัชรวงศ วศ-วิศวกรรมไฟฟา
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69        ผศ. เทอดไทย วัฒนธรรม วศ-วิศวกรรมเคมี
70 รศ. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ วศ-วิศวกรรมเคมี
71 รศ. ไพศาล คงคาฉุยฉาย วศ-วิศวกรรมเคมี
72 อ. อรรถศักด์ิ จารีย วศ-วิศวกรรมเคมี
73 ผศ. อภิญญา ดวงจันทร วศ-วิศวกรรมเคมี
74 รศ. ศิริกัลยา สุวจิตตานนท วศ-วิศวกรรมเคมี
75 รศ. สุนันท ล้ิมตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี
76 อ. นันทิยา หาญศุภลักษณ วศ-วิศวกรรมเคมี
77 อ. มานพ เจริญไชยตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี
78 อ. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ วศ-วิศวกรรมเคมี
79 อ. กานดิส สุดสาคร วศ-วิศวกรรมเคมี
80 ผศ. เมตตา เจริญพานิช วศ-วิศวกรรมเคมี
81 ผศ ธํารงรัตน มุงเจริญ วศ-วิศวกรรมเคมี
82 อ. อภิลักษณ เลาหบุตรี วศ-วิศวกรรมวัสดุ
83 ผศ. เกียรติไกร อายุวัฒน วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
84 อ. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
85 อ. กานดิส สุดสาคร วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
86 อ. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
87 อ. ชวลิต กิตติชัยการ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
88 ผศ. พิพล บุญจันตะ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
89 ผศ. สุรชัย ระตะนะอาพร วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
90 อ. มงคล ดํารงคศรี วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
91 รศ. ชาติ เจียมไชยศรี วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
92 รศ. ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล วศ-วิศวกรรมทรัพยากรนา
93 รศ. บุญสง คงคาทิพย วท-เคมี
94 ผศ. สุภา หารหนองบัว วท-เคมี
95 อ. อรพินท เจียรถาวร วท-เคมี
96 รศ. วิทยา ปนสุวรรณ วท-เคมี
97 ผศ. นัทธมน คูณแสง วท-เคมี
98 อ. ประชุมพร ทุนกุล วท-ชีวเคมี
99 ผศ. อมรรัตน พรหมบุญ วท-ชีวเคมี
100 รศ. วิไล สันติโสภาศรี วท-ชีวเคมี
101 ศ. บุษบา ยงสมิทธ วท-จุลชีววิทยา
102 รศ. สาวิตรี ล่ิมทอง วท-จุลชีววิทยา
103 รศ. วิเชียร กิจปรีชาวนิช วท-จุลชีววิทยา
104 รศ. สุรียา ตันติวิวัฒน วท-พฤกษศาสตร
105 รศ. สมบุญ เตชุภิญญาวัฒน วท-พฤกษศาสตร
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106 รศ. มาลี ณ นคร วท-พฤกษศาสตร
107 รศ. สุรินทร ปยะโชคณากุล วท-พันธุศาสตร
108 รศ. อํานวย จรดวง วท-พันธุศาสตร
109 อ. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนพล วท-พันธุศาสตร
110 รศ. สุทธีรา วสุวานิช วท-คณิตศาสตร
111 รศ. อุทัยวรรณ โกวิทวที วท-สัตววิทยา
112 อ. นกนอย ชิดชวนกิจ วท-สัตววิทยา
113 รศ. วีระศักด์ิ อุดมโชค วท-วิทยาศาสตรทั่วไป
114 รศ. พรสวาท วัฒนกูล วท-วิทยาศาสตรทั่วไป
115 อ. จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ วท-วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
116 อ. พบสิทธิ์ กมลเวชช วท-วิทยาการคอมพิวเตอร
117 รศ. นวลฉวี รุงธนเกียรติ วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป
118 รศ. องอาจ เลาหวินิจ สพ-จุลชีววิทยาภูมิคุมกันฯ
119 รศ. มลิวัลย ชุนถนอม สพ-จุลชีววิทยาภูมิคุมกันฯ
120 รศ. อภินันท สุประเสริฐ สพ-กายวิภาคศาสตร
121 รศ. อํานาจ พัวพลเทพ สพ-เภสัชวิทยา
122 รศ. สถาพร จิตตปาลพงษ สพ-ปรสิตวิทยา
123 ดร. วรรณี จิรภาคยกุล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
124 รศ. อรอนงค นัยวิกุล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
125 ดร. สุดสาย ตรีวานิช อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
126 ผศ ปาริฉัตร หงสประภาส อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
127 ผศ. สงวนศรี เจริญเหรียญ อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
128 รศ. อนุกูล วัฒนสุข อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
129 อ. เน้ือทอง วนานุวัธ อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
130 รศ. สุนีย นิธิสินประเสริฐ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
131 อ. สุทธิพันธุ แกวสมพงษ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
132 รศ. เพ็ญแข วันไชยธนวงศ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
133 อ. นันทวัน เทอดไทย อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
134 อ. วลัยรัตน จันทรปานนท อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
135 อ. สิริสิน ชุมรุม อก-วิทยาการสิ่งทอ
136 อ. ณัฐชนก อมรเทวภัทร อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีฯ
137 อ. รวิพิมพ ฉวีสุข อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีฯ
138 อ. รังรอง ยกสาน อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีฯ
139 รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันผลิตผลทางการเกษตร
140 อ. วโรดม ตูจินดา สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
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สาย ข

1 นาย กําจัด ร่ืนเริงดี สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
2 นาง วารุณี วารัญญานนท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3 นาง มณฑาทิพย ยุนฉลาด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4 นาย ปราโมทย ธรรมรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5 น.ส. สุมิตรา บุญบํารุง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6 น.ส. ชอลัดดา เที่ยงพุห สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
7 นาง กัญญา สุจริตวงศานนท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
8 นาง สมจิต ออนเหม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
9 นาย ประดิษฐ ครุวัณณา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
10 นาง สิริพร สธนเสาวภาคย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
11 น.ส. อภิญญา จูฑางกูร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
12 น.ส. เกศศิณี ตระกูลทิวากร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
13 น.ส. จันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
14 นาง กรุณา วงษกระจาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
15 นาง ยุพา มงคลสุข สถาบันผลิตผลทางการเกษตร
16 น.ส. อุดมลักษณ สุขอัตตะ สถาบันผลิตผลทางการเกษตร
17 นาย วุฒินันท คงทัด สถาบันผลิตผลทางการเกษตร
18 นาง อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท สถาบันผลิตผลทางการเกษตร
19 นาย สุรพล เชาฉอง สถาบันอินทรีฯ-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ
20 นาย รักเกียรติ ชอบเกื้อ สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยปากชอง
21 นาย ธีระ สมหวัง สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยเขาหินซอน
22 นาย นพศูล สมุทรทอง สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยเขาหินซอน
23 นาย ประภาส ชางเหล็ก สถาบันนิเวศเกษตร
24 นาย วรวิทย ยี่สวัสด์ิ สถาบันนิเวศเกษตร
25 นาย ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ สถาบันนิเวศเกษตร
26 นาย วิสิฐ กิจสมพร สถาบันนิเวศเกษตร
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สาย ก
1 รศ. วิวัฒน  เสือสะอาด กษ-กีฏวิทยา
2 รศ. ชวลิต ฮงประยูร กษ-ปฐพีวิทยา
3 รศ. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ กษ-พืชไรนา
4 รศ. ทศพล พรพรหม กษ-พืชไรนา
5 รศ. อุทัย คันโธ กษ-สัตวบาล
6 อ. อรรัตน มงคลพร กษ-พืชสวน
7 รศ. กฤษณา กฤษณพุกต กษ-พืชสวน
8 รศ. พิสสวรรณ เจียมสมบัติ กษ-โรคพืช
9 อ. พัชนี วิชิตพันธุ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
10 รศ. มนตทิพย ชําชอง วศ-วิศวกรรมอาหาร
11 อ. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ วศ-วิศวกรรมเกษตร
12 ผศ. สุเทวี ศุขปราการ สวพ-ศูนยวิจัยพืชผักเขตรอนฯ

สาย ข
1 นาง รงรอง หอมหวล สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัและเรือนปลูกพืชทดลอง
2 นาย กรุง สีตะธนี สวพ-ศูนยวิจัยพืชผักเขตรอนฯ
3 น.ส. ศิริรัตน บัวผัน สถาบันสุวรรณฯ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
4 นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ สถาบันสุวรรณฯ-ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

วิทยาเขตกําแพงแสน
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