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1 ศ. สายชล  เกตุษา กษ-พืชสวน
2 มล. จารุพันธุ  ทองแถม กษ-พืชสวน
3 ศ. เบญจมาศ  ศิลายอย กษ-พืชสวน
4 อ. อัญมณี  อาวุชานนท กษ-พืชสวน
5 รศ. จริยา  จันทรไพแสง กษ-กีฎวิทยา
6 รศ. ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ กษ-กีฎวิทยา
7 รศ. สุดฤดี  ประเทืองวงศ กษ-โรคพืช
8 รศ. นิพนธ ทวีชัย กษ-โรคพืช
9 รศ. ณรงค สิงหบุระอุดม กษ-โรคพืช
10 ศ. เจริญศักด์ิ  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ กษ-พืชไรนา
11 รศ. วาสนา  วงษใหญ กษ-พืชไรนา
12 ผศ. อิสรา สุขสถาน กษ-พืชไรนา
13 ศ. ทัศนีย อัตตะนันท กษ-ปฐพีวิทยา
14 รศ. สิริพันธุ  จุลกรังคะ กษ-คหกรรมศาสตร
15 รศ. ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ กษ-คหกรรมศาสตร
16 ผศ. อัญชนีย  อุทัยพัฒนาชีพ กษ-คหกรรมศาสตร
17 อ. จิราพร  รุงเลิศเกรียงไกร ปม-ผลิตภัณฑประมง
18 รศ. นงนุช  รักสกุลไทย ปม-ผลิตภัณฑประมง
19 อ. กังสดาลย บุญปราบ ปม-ผลิตภัณฑประมง
20 ผศ. นนทวิทย  อารียชน ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
21 อ. อรพินท จินตสถาพร ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
22 อ. ประพันธศักด์ิ  ศรีษะภูมิ ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
23 ผศ. วราห  เทพาหุดี ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า
24 อ. ศรัณย  เพ็ชรพิรุณ ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล
25 อ. ธรณ  ธํารงนาวาสวัสด์ิ ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล
26 ผศ. นิติ  ชูเชิด ปม-ชีววิทยาประมง
27 ผศ. ชลอ  ล้ิมสุวรรณ ปม-ชีววิทยาประมง
28 อ. บดินทร รัศมีเทศ บธ-การจัดการการผลิต
29 อ. นันทิยา  หาญศุภลักษณ วศ-วิศวกรรมเคมี
30 อ. มานพ  เจริญไชยตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี
31 อ. สิริพล  อนันตวรสกุล วศ-วิศวกรรมเคมี
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32 รศ. เมตตา  เจริญพานิช วศ-วิศวกรรมเคมี
33 รศ. สุนันท  ล้ิมตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี
34 ผศ. ธํารงรัตน มุงเจริญ วศ-วิศวกรรมเคมี
35 ผศ. เทอดไทย วัฒนธรรม วศ-วิศวกรรมเคมี
36 รศ. ไพศาล คงคาฉุยฉาย วศ-วิศวกรรมเคมี
37 อ. อรรถศักด์ิ จารีย วศ-วิศวกรรมเคมี
38 รศ. เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ วศ-วิศวกรรมเคมี
39 ผศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแกว วศ-วิศวกรรมไฟฟา
40 อ. ศิริโรจน  ศิริสุขประเสริฐ วศ-วิศวกรรมไฟฟา
41 อ. ธีรสิทธิ์  เกษตรเกษม วศ-วิศวกรรมไฟฟา
42 อ. สัญญา  สิริวิทยาปกรณ วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
43 อ. จีมา  ชมสุรินทร วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
44 รศ. ชาติ เจียมไชยศรี วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
45 อ. อภิรัตน  เลาหบุตรี วศ-วิศวกรรมวัสดุ
46 อ. พิพล  บุญจันตะ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
47 อ. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
48 ผศ. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
49 อ. วรางครัตน  จันทสาโร วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
50 นาย เกียรติไกร  อายุวัฒน วศ-วิศวกรรมเครื่องกล
51 อ. ปยะ โชติกไกร วศ-วิศวกรรมโยธา
52 อ. วราเมศร วิเชียรแสน วศ-วิศวกรรมโยธา
53 อ. สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ วศ-วิศวกรรมโยธา
54 ผศ. ภุชงค อุทโยภาส วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
55 อ. ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร
56 รศ. หรรษา  วัฒนานุกิจ วศ-วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
57 ผศ. นิคม  แหลมสัก วน-วนผลิตภัณฑ
58 ผศ. ทรงกลด จารุสมบัติ วน-วนผลิตภัณฑ
59 ผศ. ลดาวัลย  พวงจิตร วน-วนวัฒนวิทยา
60 ผศ. บุญวงศ ไทยอุตสาห วน-วนวัฒนวิทยา
61 อ. วัฒนชัย  ตาเสน วน-วนวัฒนวิทยา
62 อ. รุงเรือง  พูลศิริ วน-วนวัฒนวิทยา
63 ศ. นิพนธ  ตั้งธรรม วน-อนุรักษวิทยา
64 รศ. สามัคคี  บุณยะวัฒน วน-อนุรักษวิทยา
65 รศ. สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ วน-อนุรักษวิทยา
66 ผศ. นภาวรรณ  ฐานะกาญจน วน-อนุรักษวิทยา
67 ผศ. ดรรชนี เอมพันธุ วน-อนุรักษวิทยา
68 อ. มนู  โอมะคุปต วน-อนุรักษวิทยา
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69 อ. ยุทธพงษ ศรีมังคละ วน-อนุรักษวิทยา
70 ผศ. กาญจนเขจร ชูชีพ วน-การจัดการปาไม
71 ศ. จํารัส ล้ิมตระกูล วท-เคมี
72 รศ. งามผอง  คงคาทิพย วท-เคมี
73 ผศ. พิบูลย พันธุ วท-เคมี
74 อ. จักร  แสงมา วท-เคมี
75 ผศ. สุภา  หารหนองบัว วท-เคมี
76 รศ. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ วท-จุลชีววิทยา
77 รศ. วิเชียร กิจปรีชาวณิช วท-จุลชีววิทยา
78 รศ. สาวิตรี ล่ิมทอง วท-จุลชีววิทยา
79 ผศ. พูนพิไล  สุวรรณฤทธิ์ วท-จุลชีววิทยา
80 อ. สุรางค  สุธิราวุธ วท-จุลชีววิทยา
81 อ. จักรกฤษณ  มหัจฉริยวงศ วท-วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
82 ผศ. บงกชรัตน  ปติยนต วท-วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
83 รศ. อํานวย จรดวง วท-พฤกษศาสตร
84 รศ. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน วท-พฤกษศาสตร
85 รศ. มาลี ณ นคร วท-พฤกษศาสตร
86 ผศ. ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร วท-พฤกษศาสตร
87 รศ. สุรพล  วิเศษสรรค วท-สัตววิทยา
88 อ. วิกรม  รังสินธุ วท-สัตววิทยา
89 รศ. มณจันทร เมฆธน วท-สัตววิทยา
90 อ. บุญออม  โฉมที วท-สถิติ
91 รศ. นวลฉวี รุงธนเกียรติ วท-รังสีประยุกตฯ
92 อ. สุรศักด์ิ เชียงการ วท-ฟสิกส
93 รศ. สมพร อิศวิลานนท ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
94 ผศ. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
95 ผศ. สุวรรณา ประณีตวกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
96 ผศ. ธันวา จิตตสงวน ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
97 ผศ. นงนุช  อังยุรีกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
98 ผศ. ปติ  กันตังกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
99 อ. อภิชาต ดะลุณเพธย ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรฯ
100 รศ. โสมสกาว เพชรานนท ศศ-เศรษฐศาสตร
101 ผศ. สุมาลี  สันติพลวุฒิ ศศ-เศรษฐศาสตร
102 ผศ. วลัยภรณ อัตตะนันท ศศ-เศรษฐศาสตร
103 อ. อรนันท กลันทะปุระ สค-รัฐศาสตรฯ
104 ผศ. พรทิพย กาญจนสุนทร สค-ภูมิศาสตร
105 ผศ. รัตติกรณ  จงวิศาล สค-จิตวิทยา
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106 อ. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ สค-นิติศาสตร
107 ศ. วรรณทิพา  รอดแรงคา ศษ-การศึกษา
108 รศ. เสาวพร เมืองแกว ศษ-อาชีวศึกษา
109 ผศ. ศิริรักษ  จันทครุ สพ-กายวิภาคศาสตร
110 รศ. สถาพร จิตตปาลพงษ สพ-ปรสิตวิทยา
111 ผศ. ปรียา  อุดมกุศลศรี สพ-เภสัชวิทยา
112 รศ. สุนีย นิธิสินประเสริฐ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
113 ดร. สุธาวดี  จิตประเสริฐ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
114 รศ. สาโรจน ศิริศันสนียกุล อก-เทคโนโลยีชีวภาพ
115 ผศ. วาณี ชนเห็นชอบ อก-เทคโนโลยีการบรรจุ
116 รศ. จินตนา อุปดิสสกุล อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
117 รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
118 รศ. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
119 ผศ. อนุวัตร แจงชัด อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
120 อ. นันทวัน  เทอดไทย อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
121 อ. รุงนภา  พงศสวัสด์ิมานิต อก-พัฒนาผลิตภัณฑ
122 รศ. ปริศนา สุวรรณาภรณ อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
123 อ. วรรณี จิระภาคยกุล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
124 อ. ปาริฉัตร  หงสประภาส อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
125 อ. อนุกูล  วัฒนสุข อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
126 อ. ธนะบูลย สัจจาอนันตกูล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
127 อ. รังรอง  ยกสาน อก-โครงการจัดตั้งเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
128 อ. ณัฐชนก อมาเทวภัทร อก-โครงการจัดตั้งเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
129 อ. ณกัญภัทร จินดา อก-โครงการจัดตั้งเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส
130 อ. รวิพิมพ  ฉวีสุข อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
131 อ. ชนิกานต  ยิ้มประยูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
132 รศ. ยุพยง  เหมะศิลปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
133 รศ. เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
134 อ. รัชด  ชมภูนิช คณะสถาปตยกรรมศาสตร
135 อ. วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
136 อ. ศนิ  ล้ิมทองสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร
137 รศ. กลาณรงค  ศรีรอต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
138 ศ. รังสิต  สุวรรณเขตนิคม สวพ-สํานักงานเลขานุการ
139 อ. วิเชียร  กีรตินิจกาล สวพ-สํานักงานเลขานุการ
140 ศ. เกษม จันทรแกว วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
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1 นาย ปราโมทย ธรรมรัตน สถาบันอาหาร
2 นาง พัชรี  ตั้งตระกูล สถาบันอาหาร
3 นาง วารุณี  วารัญญานนท สถาบันอาหาร
4 น.ส. เกศศิณี  ตระกูลทิวากร สถาบันอาหาร
5 น.ส. เพลินใจ  ตังคณะกุล สถาบันอาหาร
6 น.ส. สมศรี  เจริญเกียรติกุล สถาบันอาหาร
7 น.ส. สุภารัตน  เรืองมณีไพฑูรย สถาบันอาหาร
8 นาง จุฬาลักษณ  จารุนุช สถาบันอาหาร
9 นาง ชอลัดดา  เที่ยงพุก สถาบันอาหาร
10 นาง กุลวดี ตรองพาณิชย สถาบันอาหาร
11 น.ส. เสาวลักษณ รุงแจง สถาบันอาหาร
12 นาง เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันอาหาร
13 นาง ฉกามาศ วงศขาหลวง สถาบันอาหาร
14 นาง มณฑาทิพย ยุนฉลาด สถาบันอาหาร
15 นาง ชมดาว สิกขะมณฑล สถาบันอาหาร
16 นาง ลัดดา วัฒนาศิริธรรม สถาบันอาหาร
17 นาย วันชัย พันธทวี สถาบันอาหาร
18 นาง มาลัย  บุญรัตนกรกิจ สถาบันอาหาร
19 นาง ชิดชม  ฮิรางะ สถาบันอาหาร
20 น.ส. ศาลักษณ พรรณศิริ สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ
21 นาย รักเกียรติ ชอบเกื้อ สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยปากชอง
22 นาย ธีระ สมหวัง สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยเขาหินซอน
23 น.ส. พิลาณี  ไวถนอมสัตย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
24 น.ส. รังสิมา  ชลคุป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
25 นาง ยุพา  มงคลสุข สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
26 นาง ฤดี  ธีระวนิช สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
27 นาง สุชาดา  อุชชิน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
28 นาง วารุณี ธนะแพสย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
29 นาย วุฒินันท คงทัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
30 นาย ณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
31 นาง เบ็ญจารัชด  สุวรรณสิงห สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
32 นาย วรวิทย  ยี่สวัสด์ิ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
33 นาย สุดประสงค สุวรรณเลิศ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
34 นาย ประภาส ชางเหล็ก สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
35 นาย วิสิฐ กิจสมพร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
36 นาง วรรณดี  สุทธินรากร สํานักสงเสริมและฝกอบรม

สาย ข

5/6



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล หนวยงานที่สังกัด

1 อ. อรรัตน  มงคลพร กษ-พืชสวน กพส.
2 ผศ. อุณารุจ  บุญประกอบ กษ-พืชสวน กพส.
3 ผศ. กฤษณา  กฤษณพุกต กษ-พืชสวน กพส.
4 รศ. โกศล  เจริญสม กษ-กีฎวิทยา กพส.
5 รศ. ทิพยวดี  อรรถธรรม กษ-โรคพืช กพส.
6 ผศ. จิระเดช  แจมสวาง กษ-โรคพืช กพส.
7 อ. วรรณวิไล  อินทนู กษ-โรคพืช กพส.
8 รศ. สุพัฒน  อรรถธรรม กษ-โรคพืช กพส.
9 ผศ. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ กษ-พืชไรนา กพส.
10 ศ. พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน กษ-พืชไรนา กพส.
11 ผศ. กุมุท  สังขศิลา กษ-ปฐพีวิทยา กพส.
12 รศ. จีระชัย กาญจนพฤฒิพงษ กษ-สัตวบาล กพส.
13 ผศ. สมพงษ เจษฏาธรรมสถิต กษ-เกษตรกลวิธาน กพส.
14 รศ. เอมอร อังสุรัตน กษ-สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร กพส.
15 อ. ศุภพร ไทยภักดี กษ-สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร กพส.
16 อ. ธนวรรณ พานิชพัฒน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรฯ
17 อ. พัชนี  วิชิตพันธุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
18 อ. บุญมา ปานประดิษฐ วศ-วิศวกรรมชลประทาน กพส.
19 อ. ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน วศ-วิศวกรรมเกษตร  กพส.
20 รศ. สุพิตร สมาหิโต คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
21 รศ. อภิชาติ  วรรณวิจิตร สวพ-ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
22 ผศ. เสกสม  อาตมางกูร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ-สํานักงานเลขานุการ

1 นาย สมโภชน  ทับเจริญ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ-ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรฯ
2 นาง วิไลลักษณ ชาวอุทัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ-ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรฯ
3 นาง ศิริรัตน บัวผัน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
4 นาย สมเกียรติ  ประสานพานิช สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
5 นาย สุชาติ สงวนพันธุ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

1 นาง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ วิทยาเขตลพบุรี
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โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
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วิทยาเขตกําแพงแสน
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