
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล หนวยงานที่สังกัด

1 ผศ. ขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิริ กษ-คหกรรมศาสตร

2 ผศ. ขนิษฐา  พูนผลกุล กษ-คหกรรมศาสตร

3 รศ. อบเชย  วงศทอง กษ-คหกรรมศาสตร

4 รศ. จงรักษ  จันทรเจริญสุข กษ-ปฐพีวิทยา

5 ผศ. สมชัย  อนุสนธิ์พรเพิ่ม กษ-ปฐพีวิทยา

6 ผศ. พิมพันธ เจิมสวัสดิพงษ กษ-ปฐพีวิทยา

7 รศ. ยงยุทธ  โอสถสภา กษ-ปฐพีวิทยา

8 ศ. เอิบ  เขียวร่ืนรมย กษ-ปฐพีวิทยา

9 รศ. อัญชลี  สุทธิประการ กษ-ปฐพีวิทยา

10 ผศ. สุเทพ  ทองแพ กษ-ปฐพีวิทยา

11 ผศ. จิตราพรรณ  พิลึก กษ-พืชสวน

12 รศ. ธัญญา  เตชะศีลพิทักษ กษ-พืชสวน

13 ผศ. ปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร กษ-พืชสวน

14 อ. พูนทรัพย สืบมา กษ-พืชสวน

15 ผศ. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา กษ-พืชสวน

16 ผศ. อลิศรา  มีนะกนิษฐ กษ-พืชสวน

17 ศ. สายชล  เกตุษา กษ-พืชสวน

18 รศ. จริยา  จันทรไพแสง กษ-กีฏวิทยา

19 รศ. โกศล  เจริญสม กษ-กีฏวิทยา

20 รศ. ประภารัจ  หอมจันทน กษ-กีฏวิทยา

21 รศ. วิวัฒน  เสือสะอาด กษ-กีฎวิทยา

22 รศ. ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ กษ-กีฎวิทยา

23 รศ. ณรงค  สิงหบุระอุดม กษ- โรคพืช

24 รศ. นิพนธ  วิสารทานนท กษ-โรคพืช

25 รศ. สุดฤดี  ประเทืองวงศ กษ-โรคพืช

26 รศ. เลขา  มาโนช กษ-โรคพืช

27 รศ. นิพนธ ทวีชัย กษ-โรคพืช

28 รศ. ประภา  ศรีพิจิตต กษ-พืชไรนา

29 ผศ. พูนพิภพ เกษมทรัพย กษ-พืชไรนา

30 รศ. วาสนา  วงษใหญ กษ-พืชไรนา

31 ศ. สายัณห  ทัดศรี กษ-พืชไรนา

32 ผศ. สุนันทา  จันทกูล กษ-พืชไรนา

รายชื่อผูวิจัยแยกตามสาขาวิชาการ  

ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. (ในฐานะหัวหนาโครงการ)

 ปงบประมาณ 2548

สาย ก.

วิทยาเขตบางเขน
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33 ผศ. อิสรา  สุขสถาน กษ-พืชไรนา

34 รศ. เอ็จ  สโรบล กษ-พืชไรนา

35 ศ. รังสิต  สุวรรณเขตนิคม กษ-พืชไรนา

36 ผศ. นิรัตน  กองรัตนานันท กษ-สัตวบาล

37 รศ. รัตนา โชติสังกาศ กษ-สัตวบาล

38 อ. ภัสสรา  รัตนพิศิฎฐ ปม-การจัดการประมง

39 อ. กาญจนา  พัฒธนานุรักษ ปม-การจัดการประมง

40 อ. กังสดาลย  บญุปราบ ปม-ผลิตภัณฑประมง

41 รศ. มัทนา แสงจินดาวงษ ปม-ผลิตภัณฑประมง

42 ผศ. วัชรี แกวสุรลิขิต ปม-ผลิตภัณฑประมง

43 ผศ. พงษเทพ วิไลพันธ ปม-ผลิตภัณฑประมง

44 ศ. อุทัยรัตน  ณ  นคร ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า

45 ผศ. สุภาวดี  พุมพวง ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า

46 น.ส. สุนทราภรณ  ล่ิมสกุล ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า

47 ผศ. นนทวิทย  อารียชน ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า

48 อ. เรืองวิชญ  ยุนพันธ ปม-เพาะเล้ียงสัตวนํ้า

49 ผศ. สุนันท  ภัทรจินดา ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล

50 ผศ. สุจินต  ดีแท ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล

51 รศ. จิตติมา  อายุตตะกะ ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล

52 อ. จินตนา  สและนอย ปม-วิทยาศาสตรทางทะเล

53 รศ. ประทักษ  ตาบทิพยวรรณ ปม-ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า

54 ผศ. อรพินท  จินตสถาพร ปม-ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า

55 ผศ. สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ ปม-สถานีวิจัยประมงศรีราชา

56 ผศ. นงนุช ศรีอัษฎาพร มน-สํานักงานเลขานุการ

57 รศ. อภิลักษณ  ธรรมทวีธิกุล มน-ภาษาศาสตร

58 รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม มน-ภาษาศาสตร

59 รศ. จํารัส  ล้ิมตระกูล วท-เคมี

60 รศ. งามผอง  คงคาทิพย วท-เคมี

61 ดร. จักร  แสงมา วท-เคมี

62 รศ. ชลธิชา  นุมหอม วท-เคมี

63 รศ. บุญสง  คงคาทิพย วท-เคมี

64 รศ.. อภิสิฏฐ  ศงสะเสน วท-เคมี

65 รศ. วิทยา  ปนสุวรรณ วท-เคมี

66 รศ. สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน วท-เคมี

67 อ. พินทสุดา วีรวัฒน วท-เคมี

68 อ. อมรรัตน  พรหมบุญ วท-ชีวเคมี

69 อ. อรุณี  อิงคากุล วท-ชีวเคมี

70 อ. ประชุมพร  ทุนกุล วท-ชีวเคมี
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71 อ. สมชัย  พรบันลือลาภ วท-ชีวเคมี

72 รศ. วิไล  สันติโสภาศรี วท-ชีวเคมี

73 รศ. ปุณฑริกา  หะริณสุต วท-ชีวเคมี

74 รศ. สุนันทา  รัตนาโภ วท-ชีวเคมี

75 ผศ. นงนุช  สุขวารี วท-คณิตศาสตร

76 รศ. นวลฉวี รุงธนเกียรติ วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป

77 น.ส. คฑารัตน  ชูศรีเอ่ียม วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป

78 ผศ. พรรณี  พักคง วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป

79 รศ. อรุณี วงศปยะสถิตย วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป

80 อ. วันวิสา  สุดประเสริฐ วท-รังสีประยุกตและไอโซโทป

81 อ. นันทนา  สีสุข วท-จุลชีววิทยา

82 อ. กรีสัลย  พรรคทองสุข วท-จุลชีววิทยา

83 อ. ฆรณี  ตุยเต็มวงศ วท-จุลชีววิทยา

84 อ. วิเชียร  ยงมานิตชัย วท-จุลชีววิทยา

85 รศ. วิเชียร  กิจปรีชาวนิช วท-จุลชีววิทยา

86 รศ. เลอลักษณ  จิตรดอน วท-จุลชีววิทยา

87 รศ. นิรันดร จันทวงศ วท-พฤกษศาสตร

88 ผศ. สุรียา  ตันติวิวัฒน วท-พฤกษศาสตร

89 รศ. เสาวนีย   สุริยาภณานนท วท-พฤกษศาสตร

90 ผศ. สุรียา  ตันติวิวัฒน วท-พฤกษศาสตร

91 ผศ. สรัญญา  วัชโรทัย วท-พฤกษศาสตร

92 รศ. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน วท-พฤกษศาสตร

93 รศ. ศรีสม  สุวรรณวงศ วท-พฤกษศาสตร

94 ผศ. ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร วท-พฤกษศาสตร

95 รศ. ลิลล่ี  กาวีตะ วท-พฤกษศาสตร

96 รศ. มาลี  ณ  นคร วท-พฤกษศาสตร

97 ผศ. พัฒนา  ศรีฟา ฮุนเนอร วท-พันธุศาสตร

98 ศ. ประดิษฐ  พงศทองคํา วท-พันธุศาสตร

99 รศ. พรรณนภา ศักด์ิสูง วท-พันธุศาสตร

100 รศ. อํานวย  จรดวง วท-พันธุศาสตร

101 ผศ. อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต วท-พันธุศาสตร

102 รศ. เสาวนีย สุพุทธิธาดา วท-พันธุศาสตร

103 รศ. สมศักด์ิ  อภิสิทธิวาณิช วท-พันธุศาสตร

104 อ. วิภา  หงษตระกูล วท-พันธุศาสตร

105 ผศ. เลิศลักษณ  เงินศิริ วท-พันธุศาสตร

106 รศ. สุรินทร ปยะโชคณากุล วท-พันธุศาสตร

107 นาง บงกชรัตน  ปติยนต วท-วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

108 ผศ. พรสวาท วัฒนกุล วท-วิทยาศาสตรทั่วไป
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109 รศ. อมรา  ทองปาน วท-วิทยาศาสตรทั่วไป

110 รศ. มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง วท-วิทยาศาสตรทั่วไป

111 รศ. สุรพล  วิเศษสรรค วท-สัตววิทยา

112 ผศ. สุรพล อาจสูงเนิน วท-สัตววิทยา

113 น.ส. วัชริยา  ภูรีโรจนกุล วท-สัตววิทยา

114 ผศ. วิน เชยชมศรี วท-สัตววิทยา

115 รศ. สายสุดา  สมชิต วท-สถิติ

116 ผศ. ทรงกลด จารุสมบัติ วน-วนผลิตภัณฑ

117 อ. นิคม แหลมสัก วน-วนผลิตภัณฑ

118 ผศ. พยัตติพล ณรงคะชวนะ วน-วิศวกรรมปาไม

119 รศ. วิชา  นิยม วน-อนุรักษวิทยา

120 ผศ. วิพักตร  จินตนา วน-การจัดการปาไม

121 อ. สคาร  ทีจันทึก วน-วนวัฒนวิทยา

122 ผศ. มณฑล  จําเริญพฤกษ วน-วนวัฒนวิทยา

123 นาย สุธีร  ดวงใจ วน-ชีววทิยาปาไม

124 รศ. อุทิศ  กุฏอินทร วน-ชีววิทยาปาไม

125 อ. ประทีป ดวงแค วท-ชีววิทยาปาไม

126 รศ. เดชา วิวัฒนวิทยา วท-ชีววิทยาปาไม

127 ผศ. ดอกรัก  มารอด วน-ชีววิทยาปาไม

128 ผศ. วิชาญ  เอียดทอง วน-ชีววิทยาปาไม

129 ผศ. ยงยุทธ  ไตรสุรัตน วน-ชีววิทยาปาไม

130 รศ. สมคิด สิริพัฒนาดิลก วน-ชีววิทยาปาไม

131 อ. วัฒนชัย  ตาเสน วน-ชีววิทยาปาไม

132 อ. กานดิส  สุดสาคร วศ-วิศวกรรมเคมี

133 อ. จรัญ  ฉัตรมานพ วศ-วิศวกรรมเคมี

134 ผศ. เทอดไทย  วัฒนธรรม วศ-วิศวกรรมเคมี

135 รศ. ธงไชย  ศรีนพคุณ วศ-วิศวกรรมเคมี

136 รศ. สุนันท ล้ิมตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี

137 ดร. นันทิยา  หาญศุภลักษณ วศ-วิศวกรรมเคมี

138 รศ. ผึ่งผาย  พรรณวดี วศ-วิศวกรรมเคมี

139 รศ. เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ วศ-วิศวกรรมเคมี

140 รศ. ไพศาล  คงคาฉุยฉาย วศ-วิศวกรรมเคมี

141 อ.. มานพ  เจริญไชยตระกูล วศ-วิศวกรรมเคมี

142 ผศ. เมตตา  เจริญพานิช วศ-วิศวกรรมเคมี

143 ผศ. อภิญญา  ดวงจันทร วศ-วิศวกรรมเคมี

144 ผศ. วรางรัตน  จันทสาโร วศ-วิศวกรรมเครื่องกล

145 อ. จีมา  ชมสุรินทร วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

146 อ. มณฑล  ฐานุตตมวงศ วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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147 รศ. วินัย  เลียงเจริญสิทธิ์ วศ-วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

148 รศ. นุชนารถ  ศรีวงศิตานนท วศ-วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

149 ผศ. สุวัฒนา  จิตตลดากร วศ-วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

150 ผศ. สุรชัย  ลิปวัฒนาการ วศ-วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

151 ผศ. พันธุปติ เปยมสงา วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร

152 อ. พีรวัฒน  วัฒนพงศ วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร

153 ผศ. กฤษณะ  ไวยมัย วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร

154 รศ. อัศนีย  กอตระกูล วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร

155 ผศ. ภุชงค  อุทโยภาศ วศ-วิศวกรรมคอมพิวเตอร

156 ผศ. ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม วศ-วิศวกรรมไฟฟา

157 อ. อุศนา ตัณฑลเวศม วศ-วิศวกรรมไฟฟา

158 อ. ปญญา  เหลาอนันตธนา วศ-วิศวกรรมไฟฟา

159 รศ. มงคล รักษาพัชรวงศ วศ-วิศวกรรมไฟฟา

160 ผศ. อนันต  มุงวัฒนา วศ-วิศวกรรมอุตสาหการ

161 อ. อนุรักษ  อรรถสิษฐ วศ-วิศวกรรมการบินและอวกาศ

162 อ. ธนพัฒน เกิดสุข วศ-วิศวกรรมการบินและอวกาศ

163 รศ. สุวิมล  สัจจวาณิชย วศ-วิศวกรรมโยธา

164 อ. สุทธิศักด์ิ  ศรลัมพ วศ-วิศวกรรมโยธา

165 อ. วิศิษฎ  โลเจริญรัตน วศ-วิศวกรรมวัสดุ

166 รศ. บุญเรียง  ขจรศิลป ศษ-การศึกษา

167 ผศ. ปทมาวดี  เลหมงคล ศษ-การศึกษา

168 ผศ. พนิต เข็มทอง ศษ-อาชีวศึกษา

169 ผศ. อาภา  จันทรสกุล ศษ-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

170 รศ. สุพิตร  สมาหิโต ศษ-วิทยาศาสตรการกีฬา

171 อ. ราตรี  เรืองไทย ศษ-วิทยาศาสตรการกีฬา

172 ผศ. ดารณี  อุทัยรัตนกิจ ศษ-โรงเรียนสาธิตแหง มก. บางเขน

173 อ. ปติ  กันตังกุล ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

174 รศ. ศานิต  เกาเอ้ียน ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร

175 รศ. สมศักด์ิ  เพรียบพรอม ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

176 รศ. เรืองไร  โตกฤษณะ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

177 อ. เออวดี  อุบลศุข ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

178 ผศ. นภาภรณ พรหมชนะ ศศ-เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

179 รศ. โสมสกาว  เพชรานนท ศศ-ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตฯ

180 รศ. พวงเพชร สุรัตนกวีกุล สค-สํานักงานเลขานุการ

181 ผศ. ทิพยวัลย  สุรินยา สค-จิตวิทยา

182 อ. ศิรินภา  จามรมาน สค-จิตวิทยา

183 ผศ. รัตติกรณ  จงวิศาล สค-จิตวิทยา

184 รศ. สากล  สถิตวิทยานันท สค-ภูมิศาสตร
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185 รศ. เอกรินทร อนุกูลยุทธธน สถาปตยกรรมศาสตร

186 ผศ. พาสินี  สุนากร สถาปตยกรรมศาสตร

187 ผศ. ธีระพล  ศิรินฤมิตร สพ-พยาธิวิทยา

188 อ. ชนินทร  ติรวัฒนวานิช สพ-สรีรวิทยา

189 อ. อุคเดช  บุญประกอบ สพ-สรีรวิทยา

190 ผศ. ศิริวรรณ  พราพงษ สพ-สรีรวิทยา

191 รศ. สมชัย  พงศจรรยากุล สพ-กายวิภาคศาสตร

192 รศ. ณรงค จึงสมานญาติ สพ-กายวภิาคศาสตร

193 ผศ. ธีระศักด์ิ พราพงษ สพ-กายวิภาคศาสตร

194 ผศ. ปารียา  อุดมกุศลศรี สพ-เภสัชวิทยา

195 รศ. องอาจ  เลาหวินิจ สพ-จุลชีววิทยาและชีววิทยาภูมิคุมกัน

196 รศ. สุมาลี บุญมา สพ-จุลชีววิทยาและชีววิทยาภูมิคุมกัน

197 อ. นิตยา  ทับทิมทัย อก-วิทยาการสิ่งทอ

198 อ. ขนิษฐา  วัชราภรณ อก-วิทยาการสิ่งทอ

199 รศ. สุนีย นิธิสินประเสริฐ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

200 ผศ. เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

201 อ. ประมุข  ภระกูลสุขสถิต อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

202 อ. วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

203 รศ. สาวิตรี  จันทรานุรักษ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

204 อ. สุทธิพันธ  แกวสมพงษ อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

205 อ. สุธาวดี  จิตประเสริฐ อก-เทคโนโลยีชวีภาพ

206 ผศ. วีระสิทธิ์  กัลปยากฤต อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

207 ผศ. มังกร  โรจนประภากร อก-เทคโนโลยีชีวภาพ

208 รศ. สมบัติ  ขอทวีวัฒนา อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

209 อ. ไพศาล  วุฒิจํานงค อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

210 รศ. รุงนภา  พงศสวัสด์ิมานิต อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

211 รศ. จินตนา อุปดิสสกุล อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

212 อ. ลัดดา  วัฒนศริิธรรม อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

213 ผศ. หทัยรัตน  ริมคีรี อก-พัฒนาผลิตภัณฑ

214 รศ. งามทิพย ภูวโรดม อก-เทคโนโลยีการบรรจุ

215 อ. ภาณุวัฒน  สรรพกุล อก-เทคโนโลยีการบรรจุ

216 ผศ. วาณี  ชนเห็นชอบ อก-เทคโนโลยีการบรรจุ

217 รศ. สุคนธชื่น ศรีงาม อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

218 อ. วราภา  มหากาญจนกุล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

219 ผศ. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

220 ผศ. สงวนศรี  เจริญเหรียญ อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

221 รศ. อรอนงค  นัยวิกุล อก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

222 อ. ณกัญภัทร  จินดา อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทาง

6/13



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ - นามสกุล หนวยงานที่สังกัด

223 ผศ. นํ้าฝน  ลําดับวงศ อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทาง

224 อ. รังรอง  ยกสาน อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทาง

225 ผศ. รวิพิมพ  ฉวีสุข อก-โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

226 รศ. วินัย อาจคงหาญ บัณฑิตวิทยาลัย

227 รศ. เอกรินทร  อนุกูลยุทธธน สนง.อธิการบดี

228 น.ส. อรอนงค  ผิวนิล วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

229 อ. อภิรัตน เลาหบุรี สวพ-ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ

25 ผศ. วิวัฒน  หาญวงศจิรวัฒน สวพ-ศูนยวิทยาศาสตรทางไมฯ

26 ผศ. สมศรี ภัทรธรรม สวพ-ศูนยชนบทศึกษา

28 ผศ. สิทธิชัย  เกษตรเกษม สวพ-ศูนยชนบทศึกษา

27 อ. จงรัก  วัชรินทรรัตน สวพ-สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

29 รศ. กลาณรงค  ศรีรอต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

30 รศ. เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

31 รศ. วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

32 รศ. วีระศักด์ิ  อุดมโชค สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

33 รศ. สุรศักด์ิ  นิลนนท สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

34 รศ. วิโรจ  อ่ิมพิทักษ ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

1 นาย กําจัด  ร่ืนเริงดี ปม-สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

2 นาย ลิขิต  ชูชิต ปม-สถานีวิจัยประมงศรีราชา

3 นาย อลงกต อินทรชาติ ปม-สถานีวิจัยประมงศรีราชา

4 นาง ศิริวัลย  สรอยกลอม สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง

5 น.ส. นุษรา  สินบัวทอง สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง

6 น.ส. รมณีย  เจริญทรัพย สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง

7 น.ส. ศาลักษณ  พรรณศิริ สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง

8 นาง สุวรรณา  กลัดพันธุ สวพ-ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง

9 นาง ศิริวรรณ บุรีคํา สวพ-ศูนยรังสีแกมมาฯ

10 นาย ณัฐวัฒน  คลังทรัพย สวพ-สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

11 น.ส. พงษศิริ  วินิจฉัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

12 นาง พิลาณี  ไวถนอมสัตย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

13 นาย วิขัณฑ  อรรณพานุรักษ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

14 นาง วารุณี  ธนะแพทสย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

15 นาย วุฒินันท  คงทัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

16 นาง อุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

17 น.ส. อุดมลักษณ  สุขอัตตะ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

18 นาง ยุพา  มงคลสุข สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

19 น.ส. วิลาสินี  โคกลือชา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

20 นาง สุชาดา อุชชิน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลเกษตรฯ

สาย ข
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21 นาย กิตติพงศ  ตรีตรุยานนท สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

22 นาย จรัล  เห็นพิทักษ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

23 นาง นวลปรางค  ไชยตะขบ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

24 น.ส. นิภา  เขื่อนควบ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

25 นาง วีระศรี  เมฆตรง สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

26 นาย เวช  เตจะ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

27 นาย โอฬาร  ตัณฑวิรุฬห สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

28 นาย วิสิฐ  กิจสมพร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

29 นาง พูลศิริ  ชูชีพ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

30 นาย วรวิทย  ยี่สวัสด์ิ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

31 นาย ประภาส  ชางเหล็ก สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

32 นาย โชคชัย เอกทัศนาวรรณ สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

33 นาย ธํารงศิลป  โพธิสูง สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

34 นาย ประชุม  จุฑาวรรธนะ สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

35 นาย ประพนธ  บุญรําพรรณ สถาบันอินทร-ีศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

36 น.ส. แอนนา  สายมณีรัตน สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

37 น.ส. แสงแข  นาวานิช สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

38 นาย สุรพล  เชาฉอง สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

39 นาย สุขุม  โชติชวงมณีรัตน สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

40 นาง สุปราณี  งามประสิทธิ์ สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

41 น.ส. สดใส  ชางสลัก สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

42 นาย สรรเสริญ  จําปาทอง สถาบันอินทรี-ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางฯ

43 นาย ธีระ  สมหวัง สถาบันอินทรีฯ-สถานีวิจัยเขาหินซอน

44 นาย นพศูล  สมุทรทอง สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยเขาหินซอน

45 นาย สุเมศ  ทับเงิน สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยเขาหินซอน

46 นาย สมชยั  ล่ิมอรุณ สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยเขาหินซอน

47 นาง กิ่งกานท  พานิชนอก สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยเขาหินซอน

48 นาย เรืองศักด์ิ  กมขุนทด สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยปากชอง

49 นาง สุรณี  ทองเหลือง สถาบันอินทรี-สถานีวิจัยพืชไร

50 นาง กุลวดี  ตรองพาณิชย สถาบันอาหาร

51 น.ส. เกศศินี  ตระกูลทิวากร สถาบันอาหาร

52 นาง จันทรเพ็ญ  แสงประกาย สถาบันอาหาร

53 น.ส. ชอลัดดา  เที่ยงพุก สถาบนัอาหาร

54 น.ส. ดวงจันทร  เฮงสวัสด์ิ สถาบันอาหาร

55 นาย ปราโมทย  ธรรมรัตน สถาบันอาหาร

56 น.ส. เพลินใจ  ตังคณะกุล สถาบันอาหาร

57 นาง มณฑาทิพย  ยุนฉลาด สถาบันอาหาร

58 น.ส. สุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย สถาบันอาหาร
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59 น.ส. สุมิตรา  บุญบํารุง สถาบันอาหาร

60 นาง จันทิมา จันปะเกษตร สถาบันอาหาร

61 นาง เนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันอาหาร

62 นาง มาลัย บุญรัตนกรกิจ สถาบันอาหาร

63 นาง สิริพร สธนเสาวภาคย สถาบันอาหาร

64 นาง ชิดชม ฮิรางะ สถาบันอาหาร

65 นาง จุฬาลักษณ จารุนุช สถาบันอาหาร

66 นาย ณัฐภาส ผูพัฒน สถาบันอาหาร

67 นาย วันชัย พันธทวี สถาบันอาหาร

68 นาย สมโภชน ใหญเอ่ียม สถาบันอาหาร

69 นาย วินัศ ภูมินาถ สถาบันอาหาร

70 นาย ทนิฐ พงษดุสิต สถาบันอาหาร

71 นาง วิภาภรณ ณ ถลาง สถาบันอาหาร

72 นาง วรรณดี สุทธินรากร สถาบันอาหาร

73 นาง พิบูลยศิลป  วัฑฒนะพงศ สํานักหอสมุด

74 นาง อารีย  ธัญกิจจานุกิจ สํานักหอสมุด
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1 รศ. ธงชัย  มาลา กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

2 รศ. ยงยุทธ โอสถสภา กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

3 ผศ. กุมุท  สังขศิลา กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

4 ผศ. ชวลิต  ฮงประยูร กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

5 ผศ. พงษสันติ์  สีจันทร กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

6 อ. กรรณิการ  สัจจาพันธ กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

7 อ. เกวลิน  ศรีจันทร กษ-ปฐพีวิทยา กพส.

8 ผศ. ยิ่งยง ไพสุขศาสติวัฒนา กษ-พืชสวน กพส.

9 ผศ. อรรัตน  มงคลพร กษ-พืชสวน กพส.

10 ผศ. อุณารุจ  บุญประกอบ กษ-พืชสวน กพส.

11 ผศ. กวิศร  วานิชกุล กษ-พืชสวน กพส.

12 รศ. จริงแท  ศิริพานิช กษ-พืชสวน กพส.

13 ผศ. จุลภาค  คุนวงศ กษ-พืชสวน กพส.

14 ผศ. ลพ  ภวภูตานนท กษ-พืชสวน กพส.

15 ผศ. ประภาพร  ตั้งกิจโชติ กษ-พืชสวน กพส.

16 ผศ. เสริมศิริ  จันทรเปรม กษ-พืชสวน กพส.

17 ผศ. วิบูลย  จงรัตนเมธีกุล กษ-กีฏวิทยา กพส.

18 อ. โสภณ  อุไรชื่น กษ-กีฏวิทยา กพส.

19 รศ. ศศิธร  วุฒิวนิชย กษ-โรคพืช กพส.

20 ผศ. พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ กษ-โรคพืช กพส.

21 ผศ. คนึงนิตย  เหรียญวรากร กษ-โรคพืช กพส.

22 ผศ. จิระเดช  แจมสวาง กษ-โรคพืช กพส.

23 ผศ. ชลิดา  เล็กสมบูรณ กษ-โรคพืช กพส.

24 ผศ. รัชนี  ฮงประยูร กษ-โรคพืช กพส.

25 ดร. วรรณวิไล  อินทนู กษ-โรคพืช กพส.

26 รศ. สมศิริ  แสงโชติ กษ-โรคพืช กพส.

27 ผศ. สุภาพร  กล่ินคง กษ-โรคพืช กพส.

28 อ อุดม  ฟารุงสาง กษ-โรคพืช กพส.

29 รศ. สมบัติ  ชิณะวงศ กษ-พืชไรนา กพส.

30 ผศ. ชูศักด์ิ  จอมพุก กษ-พืชไรนา กพส.

31 อ. จิราพร  เชื้อกูล กษ-พืชไรนา กพส.

32 อ. ชเนษฎ  มาลําพอง กษ-พืชไรนา กพส.

33 รศ. ทศพล  พรพรหม กษ-พืชไรนา กพส.

34 รศ. นพพร  คลายพงษพันธุ กษ-พืชไรนา กพส.

35 อ. บุบผา  คงสมัย กษ-พืชไรนา กพส.

36 รศ. รังสฤษดิ์  กาวีตะ กษ-พืชไรนา กพส.

วิทยาเขตกําแพงแสน

สาย ก
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37 ผศ. เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน กษ-พืชไรนา กพส.

38 รศ. วันชัย  จันทรประเสริฐ กษ-พืชไรนา กพส.

39 ผศ. สนธิชัย  จันทรเปรม กษ-พืชไรนา กพส.

40 ผศ. วิจารณ  วิชชุกิจ กษ-พืชไรนา กพส.

41 อ. นรุณ วรามิตร กษ-พืชไรนา กพส.

42 รศ. วรวิทย  สิริพลวัฒน กษ-สัตวบาล กพส.

43 รศ. จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ กษ-สัตวบาล กพส.

44 ผศ. เนรมิต  สุขมณี กษ-สัตวบาล กพส.

45 ผศ. พงษศักด์ิ  ชลธนสวัสด์ิ กษ-เกษตรกลวิธาน กพส.

46 รศ. รัตนา  ตั้งวงศกิจ กษ-เกษตรกลวิธาน กพส.

47 รศ. เอมอร  อังสุรัตน กษ-สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร กพส.
48 ดร. เชาวน  อินทรประสิทธิ์ วศ-วิศวกรรมอาหาร กพส.
49 รศ. ธัญญา  นิยมาภา วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
50 รศ. บัณฑิต  จริโมภาส วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
51 ผศ. ภรต  กุญชร ณ อยุธยา วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
52 รศ. วิชา  หมั่นทําการ วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
53 อ. ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
54 รศ. มงคล กวางวโรภาส วศ-วิศวกรรมเกษตร กพส.
55 อ. เอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย วศ-วิศวกรรมชลประทาน กพส.
56 รศ. วราวุธ  วุฒิวณิชย วศ-วิศวกรรมชลประทาน กพส.
57 รศ. สันติ  ทองพํานัก วศ-วิศวกรรมชลประทาน กพส.
58 ผศ. บัญชา  ขวัญยืน วศ-วิศวกรรมชลประทาน กพส.
59 อ. บุญมา  ปานประดิษฐ วศ-ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม กพส.

60 อ. นิกร  ทองทิพย สพ-เวชศาสตรคลินิกสัตวใหญฯ

61 ผศ. ธวัชชัย ศักด์ิภูอราม สพ-สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรฯ

62 ผศ. สุวิชา เกษมสุวรรณ สพ-สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรฯ
63 ผศ. คณพล  จุฑามณี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
64 รศ. นิตยศรี  แสงเดือน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
65 อ. เบญจมาศ  แกวนุช คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
66 อ. ภัชราพร  วงศวิฑูรยาพร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
67 อ. มาลี  ศรีสดสุข คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
68 อ. วิไลลักษณ  ขวัญยืน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
69 ผศ. ศิริลักษณ  เอ่ียมธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
70 อ. อัจฉริยา ปราบอริพาย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กพส.
71 ผศ. พูลประเสริฐ ปยะอนันต สวพ-ศูนยวิจัยและพัฒนาออยฯ

72 ผศ. รวี  เสรฐภักดี สวพ-ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนฯ

73 ผศ. สมชาย  ธนสินชยกุล สวพ-ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม กพส.

74 ผศ. อุไรวรณ นิลเพ็ชร สวพ-ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม กพส.

75 รศ. อภิชาต วรรณวิจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพฯ

76 อ. ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
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1 นาย สุชาติ  สงวนพันธุ กษ-สัตวบาล กพส.

2 นาง จันทรจรัส  วีรสาร สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

3 นาง กณิษฐา  สังคะหะ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส

4 น.ส. ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

5 นาย นพพล เกตุประสาท สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

6 นาง นวลวรรณ  ฟารุงสาง สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

7 นาง ภาณี  ทองพํานัก สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

8 นาง มณฑา  วงศมณีโรจน สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

9 น.ส. มณี  ตันติรุงกิจ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

10 นาย เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

11 น.ส. เฟองฟา จันทนิยม สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

12 นาย วุฒิชัย  ทองดอนแอ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

13 นาง สุดาวรรณ เชยชมศรี สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.

14 น.ส. สุรัตนวดี  จิวะจินดา สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
15 นาง อภิตา  บุญศิริ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
16 นาย อุดม  แกวสุวรรณ สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
17 นาง รุงนภา  กอประดิษฐสกุล สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
18 นาง รงรอง หอมหวล สวพ-ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ กพส.
19 นาย เสกสรร สีหวงษ สวพ-ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ กพส.
20 น.ส. สุนิสา  สงวนทรัพย สวพ-ศูนยวิจัยและพัฒนากีฎวิทยาอุตสาหกรรม กพส.
21 นาย ปรีชา  อินนุรักษ สถาบันสุวรรณ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กพส.
22 นาง ผกาพรรณ  สกุลมั่น สถาบันสุวรรณ-ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค กพส.

23 นาย สมโภชน ทับเจริญ สถาบันสุวรรณ-ศูนยฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ

24 นาย เศกญาณ ผดุงสัตยวงศ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.

1 นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม สวพ-ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ กพส.

2 นาย ไชยยงค  หาราช สวพ-ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ กพส.

3 นาย สุทธิพร เนียมหอม สวพ-ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ กพส.

4 นาย มนตรี ถมยา สวพ-ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรฯ กพส.

สาย ค

สาย ข
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1 อ. สุนทรี  ขุนทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา

1 รศ. สมชัย  จันทรสวาง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

2 รศ. นิตยศรี แสงเดือน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

1 ผศ. ชูเกียรติ  รักซอน สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

1 รศ. ประเสริฐ  แสงวชิระภิบาล สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

1 นาง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ วิทยาเขตลพบุรี

1 อ. ปยภาคย  สงประเสริฐ สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

1 นาย โรจนรวี  ภิรมย สนง.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

สาย  ข

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตกระบี่

สาย  ข

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

สาย ก

สาย ก

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาย ก

วิทยาเขตศรีราชา

สาย ก

สาย ก

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
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