
รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. รศ.โกศล เจริญสม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา1

. รศ.จริยา จันทรไพแสง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา2

. รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา3

. รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา4

. ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา5

. ศ.ประภารัจ หอมจันทน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา6

. ศ.อังศุมาลย จันทราปตย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา7

. อ.จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา8

. อ.วราภรณ จันทรจํานงค คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา9

. อ.อัญชนา ทานเจริญ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา10

. ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน11

. ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน12

. ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน13

. รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน14

. รศ.ศักดา อินทรวิชัย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน15

. อ.ดลฤดี ใจสุทธ์ิ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน16

. อ.ถวัลยศักด์ิ เผาสังข คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน17

. อ.ยุพดี ฟูประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน18

. อ.รติยา ธุวพาณิชยานันท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน19

. อ.ศุภกิตต สายสุนทร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน20

. ผศ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร21

. ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร22

. รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร23

. รศ.สุดาวดี เหมทานนท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร24

. อ.กัญญา ภัทรกุลอมร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร25

. อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร26

. อ.รุงทิพย ลุยเลา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร27

. อ.วัลภา ทองเนียม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร28

. อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง) คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร29

. อ.ศิริพร เรียบรอย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร30

. ผศ.กรรณิการ สัจจาพันธ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา31

. ผศ.ธนูชัย กองแกว คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา32
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. ผศ.พิบูลย กังแฮ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา33

. ผศ.ศวพร ศุภผล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา34

. ผศ.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา35

. ผศ.สุเทพ ทองแพ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา36

. ผศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา37

. รศ.จงรักษ จันทรเจริญสุข คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา38

. ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา39

. อ.เฉลิมชาติ วงศล้ีเจริญ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา40

. อ.วุฒิดา รัตนพิไชย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา41

. อ.ศุภิฌา ธนะจิตต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา42

. อ.สุรเชษฎ อรามรักษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา43

. ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา44

. รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา45

. รศ.จินดารัฐ วีระวุฒิ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา46

. รศ.ประภา ศรีพิจิตต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา47

. รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา48

. รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา49

. รศ.วิจารณ วิชชุกิจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา50

. รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา51

. ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา52

. ศ.สายัณห ทัดศรี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา53

. อ.เฉลิมพล ภูมิไชย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา54

. อ.ธานี ศรีวงศชัย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา55

. อ.นรุณ วรามิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา56

. อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา57

. อ.สุตเขตต นาคะเสถียร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา58

. ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน59

. ผศ.พัชรียา บุญกอแกว คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน60

. รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน61

. รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน62

. รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน63

. รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน64
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. รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน65

. รศ.สุรศักด์ิ นิลนนท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน66

. ศ.เบญจมาศ ศิลายอย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน67

. ศ.สายชล เกตุษา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน68

. อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน69

. อ.เบญญา มะโนชัย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน70

. อ.ปริยานุช จุลกะ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน71

. อ.พิจิตรา แกวสอน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน72

. อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน73

. นายเชฏฐ สาทรกิจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน74

. รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช75

. รศ.นิพนธ วิสารทานนท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช76

. รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช77

. รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช78

. รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช79

. รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช80

. อ.ธิดา เดชฮวบ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช81

. อ.เนตรนภิส เขียวขํา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช82

. อ.บัญชา ชิณศรี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช83

. อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช84

. อ.สุพจน กาเซ็ม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช85

. อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช86

. อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต) คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช87

. อ.อุดมศักด์ิ เลิศสุชาตวนิช คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช88

. ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร89

. ผศ.สิริวรนุช โพธิ์หนอทอง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร90

. ผศ.สุพัตรา ศรีสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร91

. รศ.ประเดิม ฉ่ําใจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร92

. รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร93

. รศ.สาวิตรี รังสิภัทร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร94

. อ.ธานินทร คงศิลา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร95

. ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล96
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. ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล97

. รศ.กัญจนะ มากวิจิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล98

. รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล99

. รศ.นิรัตน กองรัตนานันท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล100

. รศ.ประวีร วิชชุลตา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล101

. รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล102

. รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล103

. รศ.สมชัย จันทรสวาง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล104

. รศ.สุภาพร อิสริโยดม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล105

. อ.ชาญวิทย แกวตาป คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล106

. อ.ธนาทิพย สุวรรณโสภี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล107

. อ.วิริยา ลุงใหญ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล108

. อ.สุเจตน ช่ืนชม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล109

. รศ.ดวงพร สุวรรณกุล คณะเกษตร บางเขน ศูนยธุรกิจการเกษตร110

. อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย111

. อ.ปฐมาพร อํานาจอนันต คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย112

. อ.วิมลรัตน อินศวร คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย113

. อ.ศิรพรรณ สุคนธสิงห คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย114

. อ.สุพจนา เจริญสิน คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย115

. อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย116

. ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ117

. ผศ.ตาบทิพย ไกรพรศักด์ิ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ118

. ผศ.นิรันดร ทัพไชย คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ119

. ผศ.ยุรพร ศุทธรัตน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ120

. ผศ.วรงศ บุญเจริญ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ121

. ผศ.อํานาจ ธีระวนิช คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ122

. รศ.ทองฟู ศิริวงศ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ123

. รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ124

. อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ125

. อ.หฤทัย นําประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ126

. อ.ณัฐพล พันธุภักดี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการการผลิต127

. รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการตลาด128
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. อ.ธีรารัตน วรพิเชฐ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการตลาด129

. อ.ไพฑูรย เจตธํารงชัย คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการตลาด130

. ผศ.วิมล รอดเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี131

. รศ.ดุษณีย สองเมือง คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี132

. รศ.ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี133

. รศ.ศศิวิมล มีอําพล คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี134

. รศ.อุษณา ภัทรมนตรี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี135

. อ.ภาคภูมิ วณิชธนานนท คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี136

. ผศ.จิราภรณ ไตรศักด์ิ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง137

. ผศ.เมธี แกวเนิน คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง138

. รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง139

. อ.จันทรา ศรีสมวงศ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง140

. อ.อิสริยา วุฒิสินธุ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง141

. อ.อุไรรัตน เนตรหาญ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง142

. ผศ.ณรงค วีระไวทยะ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง143

. ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง144

. รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง145

. รศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง146

. รศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง147

. รศ.อนงค จีรภัทร คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง148

. อ.ไพลิน จิตรชุม คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง149

. อ.สันติ พวงเจริญ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง150

. ผศ.กังสดาลย บุญปราบ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง151

. ผศ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง152

. ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง153

. ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง154

. ผศ.มยุรี จัยวัฒน คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง155

. ผศ.เยาวภา ไหวพริบ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง156

. รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง157

. รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง158

. อ.จีรวรรณ มณีโรจน คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง159

. อ.จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง160
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. อ.นันทิภา พันธุสวัสด์ิ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง161

. อ.ปริญญา ลิมปวิริยะกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง162

. อ.วรรณวิมล คลายประดิษฐ คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง163

. ผศ.พงศเชฏฐ พิชิตกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา164

. ผศ.เรืองวิชญ ยุนพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา165

. รศ.นนทวิทย อารียชน คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา166

. รศ.วราห เทพาหุดี คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา167

. รศ.สุภาวดี พุมพวง คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา168

. รศ.อรพินท จินตสถาพร คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา169

. ศ.อุทัยรัตน ณ นคร คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา170

. อ.ชุมพล ศรีทอง คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา171

. อ.ประพันธศักด์ิ ศีรษะภูมิ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา172

. ผศ.ธีระพงศ ดวงดี คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล173

. ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล174

. ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล175

. ผศ.สุนันท ภัทรจินดา คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล176

. ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล177

. รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล178

. อ.จรวย สุขแสงจันทร คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล179

. อ.จิตราภรณ ฟกโสภา คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล180

. อ.ศรัณย เพ็ชรพิรุณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล181

. อ.สุชาย วรชนะนันท คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล182

. อ.อนุกรณ บุตรสันต์ิ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล183

. อ.นัดดาวดี นุมนาค คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร184

. อ.วราพรรณ อภิศุภะโชค คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร185

. อ.วัลลภา จันทรดี คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร186

. ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา187

. อ.สิงหคํา นันตะภูมิ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา188

. ผศ.จุฑามาศ นามสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ189

. ผศ.บุษบา ตนทอง คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ190

. ผศ.พรศิริ มวงสมัย คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ191

. รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ192
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. รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ193

. อ.จิรพร ธนะรัชติการนนท คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ194

. อ.นวรัตน ศิริธารารัตน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ195

. อ.ยุพกา ฟูกุชิมา (ศิริพลไพบูลย) คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ196

. อ.ศลิษา  เตรคุพ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ197

. อ.สุจรรยา วิลาวรรณ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ198

. ผศ.บุญเหลือ ใจมโน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาไทย199

. รศ.ประเทือง ทินรัตน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาไทย200

. ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร201

. รศ.กิติมา อินทรัมพรรย คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร202

. รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร203

. รศ.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร204

. อ.จรัลวิไล จรูญโรจน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร205

. ผศ.เสาวณิต วิงวอน คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาวรรณคดี206

. รศ.สรณัฐ ไตลังคะ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาวรรณคดี207

. อ.นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาวรรณคดี208

. อ.ภาคม บํารุงสุข คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนิเทศ209

. ผศ.เปรมฤดี ชอบผล คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปาชีพ210

. ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม211

. ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม212

. ผศ.ประสงค สงวนธรรม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม213

. รศ.ปสสี ประสมสินธ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม214

. รศ.วิพักตร จินตนา คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม215

. ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม216

. ผศ.วิจักขณ ฉิมโฉม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม217

. ผศ.วิชาญ เอียดทอง คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม218

. รศ.ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม219

. รศ.เดชา วิวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม220

. รศ.นริศ ภูมิภาคพันธ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม221

. รศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม222

. รศ.สมคิด สิริพัฒนดิลก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม223

. อ.ประทีป ดวงแค คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม224
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. อ.พฤทธิ์ ราชรักษ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม225

. อ.สราวุธ สังขแกว คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม226

. อ.สุธีร ดวงใจ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม227

. ผศ.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ228

. ผศ.ประเทือง พุฒซอน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ229

. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ230

. รศ.ธีระ วีณิน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ231

. อ.กิติพงศ ต้ังกิจ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ232

. อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ233

. ผศ.ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา234

. ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา235

. ผศ.รุงเรือง พูลศิริ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา236

. ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา237

. ผศ.สคาร ทีจันทึก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา238

. รศ.สันต เกตุปราณีต คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา239

. อ.กอบศักด์ิ วันธงไชย คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา240

. อ.จงรัก วัชรินทรรัตน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา241

. อ.มณฑาทิพย โสมมีชัย คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา242

. อ.วาทินี กฤษณะพันธ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา243

. อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา244

. นายชาคริต ณ ตะก่ัวทุง คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา245

. ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา246

. ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา247

. ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา248

. ผศ.พัชนุช วงศวรรธนะ ฟอสเตอร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา249

. รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา250

. ศ.นิพนธ ต้ังธรรม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควชิาอนุรักษวิทยา251

. อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา252

. อ.ปยพงษ ทองดีนอก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา253

. อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา254

. อ.เรณุกา กลับสุข คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา255

. อ.สุภัทรา ถึกสถิตย คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา256
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. นางอภิญญา พุมพวง คณะวนศาสตร บางเขน สํานักงานเลขานุการ257

. ผศ.ฉัตรชัย เปสี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร258

. รศ.อุษณีย ลีรวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร259

. ศ.วิเชียร เลาหโกศล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร260

. อ.ชาญ เขตจัตุรัส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร261

. อ.นงนุช สุขวารี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร262

. อ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร263

. อ.สุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร264

. ผศ.จงกลณี แกวศรีประกาย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี265

. ผศ.จักร แสงมา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี266

. ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี267

. ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี268

. ผศ.นุจารี ประสิทธ์ิพันธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี269

. ผศ.พิบูลย พันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี270

. ผศ.มาริสา อรัญชัยยะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี271

. ผศ.วิรัญญา  แกววัฒนะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี272

. รศ.งามผอง คงคาทิพย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี273

. รศ.ชลธิชา นุมหอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี274

. รศ.บุญสง คงคาทิพย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี275

. รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี276

. รศ.ลัดดา มีศุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี277

. รศ.วราภรณ พาราสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี278

. รศ.วิทยา ปนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี279

. รศ.สุดจิต สงวนเรือง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี280

. รศ.สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี281

. รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี282

. รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี283

. รศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี284

. ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี285

. อ.กิตติมา ฉัตรวงศวาน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี286

. อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี287

. อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี288
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. อ.ธานิน นานอก คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี289

. อ.ธารินี สาลีโภชน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี290

. อ.ธิตินันท กาพยเกิด คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี291

. อ.พงษศักด์ิ โลวมั่นคง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี292

. อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี293

. อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี294

. อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี295

. อ.พิทักษ เช้ือวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี296

. อ.พินทุสุดา วีรวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี297

. อ.พิพัฒน คงประชา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี298

. อ.พิมพา หอมนิรันดร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี299

. อ.ไพบูลย เงินมีศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี300

. อ.วันชัย ปล้ืมภาณุภัทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี301

. อ.ศุภกิจ อาชีวะวานิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี302

. อ.สมเกียรติ นกบิน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี303

. อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี304

. ผศ.กรรณิการ ดวงมาลย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา305

. ผศ.นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา306

. ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา307

. ผศ.วรรณา มาลาพันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา308

. ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเล่ือมใส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา309

. ผศ.สุรางค สุธิราวุธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา310

. รศ.กัญจนา ธีระกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา311

. รศ.เลอลักษณ จิตรดอน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา312

. รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา313

. รศ.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา314

. ศ.บุษบา ยงสมิทธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา315

. ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา316

. อ.ชุรภา ธีรภัทรสกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา317

. อ.เดือนรัตน ชลอุดมกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา318

. อ.ปราโมทย ศิริโรจน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา319

. อ.ปนสุรางค ดีวงษ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา320

Page 10 of 40 19/8/2010 11:44:43

E:\CrystalRep โครงการ& ตีพิมพ & ประชุม\นักวิจัย (สรุป & รายละเอียด)\100804_รายช่ือ อาจารย-นักวิจัย ท่ีไดรับทุน (1 ทุนในรวม มก - 2 ทุนนอก  - 3 ทนในรวมมก+ทุน
นอก) .rpt



รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. อ.พัชราภรณ ศิวายพราหมณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา321

. อ.เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย (ตาปราบ) คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา322

. อ.วิเชียร ยงมานิตชัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา323

. อ.เสรี เจริญกิจมงคล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา324

. ผศ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี325

. ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี326

. ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี327

. ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี328

. รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี329

. รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี330

. อ.โชติกา หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี331

. อ.ณัฐนันท  ปญจวรญาณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี332

. อ.นลวัฒน บุญญาลัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี333

. อ.ราตรี วงศปญญา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี334

. รศ.คณพล จุฑามณี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร335

. รศ.นิรันดร จันทวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร336

. รศ.ประศาสตร เก้ือมณี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร337

. รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร338

. รศ.ลิลล่ี กาวีตะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร339

. รศ.วัลลภ อารีรบ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร340

. รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร341

. รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร342

. รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร343

. รศ.สรัญญา วัชโรทัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร344

. รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร345

. รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร346

. อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร347

. อ.ณัฎฐา เสนีวาส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร348

. อ.มินตา ชัยประสงคสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร349

. อ.สุดสวาสด์ิ ดวงศรีไสย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร350

. ผศ.วิภา หงษตระกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร351

. รศ.นิตยศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร352
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. รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร353

. รศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร354

. รศ.เลิศลักษณ เงินศิริ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร355

. รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร356

. รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร357

. รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร358

. รศ.อมรา ทองปาน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร359

. รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร360

. ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร361

. อ.จตุพร กุลอ้ึง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร362

. อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร363

. อ.ประดิษฐ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร364

. อ.วรรณรดา สุราช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร365

. อ.สมพิศ สามิภักด์ิ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร366

. อ.อัจราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร367

. อ.อัญชณี คูเบอรา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร368

. อ.อุไรวรรณ อรัญวาสน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร369

. ผศ.กนกพจน อารีกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส370

. ผศ.กอบศิริ วรศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส371

. ผศ.ธีระศักด์ิ วีระภาสพงษ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส372

. ผศ.เอกชัย หุนนิวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส373

. รศ.นพปฎล สุทธิศิริ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส374

. รศ.รัชนี รุจิวโรดม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส375

. รศ.ศิวาพร สหวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส376

. รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส377

. อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส378

. อ.เชิดศักด์ิ คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส379

. อ.ณัฐพร ฉัตรแถม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส380

. อ.พงศกร จันทรัตน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส381

. อ.ภาลาวัณย เกเนสท (ฉุยฉาย) คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส382

. อ.เรณู เพ็ญธนานันต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส383

. อ.วัชรี รัตนสกุลทอง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส384
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. อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส385

. อ.สุธารัตน โชติกประคัลภ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส386

. อ.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส387

. ดร.คัมภีร คาแหวน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส388

. ผศ.พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป389

. ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป390

. รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป391

. รศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป392

. อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป393

. อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป394

. อ.สมจิตต ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป395

. ผศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร396

. ผศ.สุขุมาล กิติสิน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร397

. อ.ชาคริต วัชโรภาส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร398

. อ.สมโชค เรืองอิทธินันท คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร399

. อ.เสฎฐวิทย เกิดผล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร400

. ผศ.พรสวาท วัฒนกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ401

. ผศ.อรรณพ หอมจันทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ402

. รศ.นิตยา เลาหะจินดา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ403

. รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ404

. รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ405

. อ.กฤษณ วันอินทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ406

. อ.กองเกียรติ (ลาออก) วิเศษรัตน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ407

. อ.ดีเซลล สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ408

. อ.ประหยัด นันทศีล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ409

. อ.พงศกร จิวาภรณคุปต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ410

. อ.ภาสกร ปนานนท คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ411

. อ.สรพงศ พงศกระพันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ412

. ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม413

. ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม414

. ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม415

. รศ.บงกชรัตน ปติยนต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม416
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. รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม417

. อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม418

. อ.ปยาภรณ สมสมัคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม419

. อ.รัฐชา ชัยชนะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม420

. อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม421

. อ.วิรงค จันทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม422

. รศ.อภิญญา หิรัญวงษ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสถิติ423

. ผศ.กันทิมาณี พันธุวิเชียร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา424

. ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา425

. ผศ.สมาน แกวไวยุทธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา426

. ผศ.สุรพล อาจสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา427

. รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา428

. รศ.บุญเก้ือ  วัชรเสถียร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา429

. รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา430

. รศ.มณจันทร เมฆธน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควชิาสัตววิทยา431

. รศ.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา432

. รศ.วิยะดา สีหบุตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา433

. รศ.สุรพล วิเศษสรรค คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา434

. รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา435

. อ.ชีวารัตน พรินทรากูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา436

. อ.บุญเสฐียร บุญสูง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา437

. อ.ปยมา ทัศนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา438

. อ.วสกร บัลลังกโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา439

. อ.อภิสิทธ์ิ ทิพยอักษร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา440

. อ.อัญชลี เอาผล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา441

. รศ.ปองวิทย ศริโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ442

. อ.ชนินทร ตรงจิตภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ443

. อ.ไชยวัฒน กลํ่าพล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ444

. อ.นัญพร อินทรเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ445

. อ.พงศธร พรหมบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ446

. ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร447

. ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร448
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. ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร449

. ผศ.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร450

. รศ.พันธุปติ เปยมสงา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร451

. รศ.ยืน ภูวรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร452

. รศ.สมชาย นําประเสริฐชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร453

. รศ.อนันต ผลเพ่ิม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร454

. รศ.อัศนีย กอตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร455

. อ.ชัยพร ใจแกว คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร456

. อ.ฐิติวรรณ ศรีนาค คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร457

. อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร458

. อ.ภัทร  ลีลาพฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร459

. อ.อภิรักษ จันทรสราง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร460

. นางมุกขดา สุขธาราจาร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร461

. นางสาวพัชรี วราศรัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร462

. ผศ.กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี463

. ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี464

. ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี465

. ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี466

. ผศ.อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี467

. ผศ.อรรถศักด์ิ จารีย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี468

. รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี469

. รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี470

. รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี471

. รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี472

. รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี473

. รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี474

. รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี475

. รศ.อภิญญา ดวงจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี476

. อ.ชนินทร ปญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี477

. ผศ.ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล478

. ผศ.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล479

. รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล480
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. รศ.ชวลิต กิตติชัยการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล481

. รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล482

. รศ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล483

. รศ.วรางครัตน จันทสาโร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล484

. รศ.สัจจาทิพย ทัศนียพันธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล485

. อ.คุณยุต เอ่ียมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล486

. อ.เจตวีย ภัครัชพันธุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล487

. อ.ณัฐศักด์ิ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล488

. อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล489

. อ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล490

. อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล491

. อ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล492

. ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา493

. รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา494

. รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา495

. รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา496

. รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา497

. อ.จิระวัฒน กณะสุต คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา498

. อ.สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา499

. ผศ.เดนชัย วรเศวต คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา500

. ผศ.ธีรสิทธ์ิ เกษตรเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา501

. ผศ.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา502

. ผศ.พีระยศ แสนโภชน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา503

. ผศ.วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา504

. ผศ.วัชรี วีรคเชนทร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา505

. ผศ.วิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา506

. ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน (มหาประคุณชัย)คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา507

. ผศ.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา508

. ผศ.อุศนา ตัณฑุลเวศม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา509

. รศ.เกียรติยุทธ กวีญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา510

. รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา511

. รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา512
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ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแกว คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา513

. รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา514

. รศ.วิชัย สุระพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา515

. อ.ดุสิต ธนเพทาย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา516

. อ.มิติ รุจานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา517

. อ.ยศวีร วีระกําแหง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา518

. อ.สุเนตร พรานนทสถิตย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา519

. อ.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา520

. อ.ชาคริต สุวรรณจํารัส คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาเคร่ืองกลการผลิต521

. ผศ.กอโชค จันทวรางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา522

. ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา523

. ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา524

. ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา525

. รศ.เบญจพล เวทยวิวรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา526

. รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา527

. รศ.วรากร ไมเรียง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา528

. รศ.ศุภกิจ นนทนานันท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา529

. รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา530

. ศ.ตอกุล กาญจนาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา531

. อ.กิจพัฒน ภูวรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา532

. อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา533

. อ.ทรงพล จารุวิศิษฏ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา534

. อ.บารเมศ วรรธนะภูติ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา535

. อ.ปยนุช เวทยวิวรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา536

. อ.ปยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา537

. อ.วีระเกษตร สวนผกา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา538

. อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา539

. อ.อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา540

. ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ541

. ผศ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ542

. ผศ.สุรีรัตน ผลศิลป คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ543

. ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ544
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. อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ545

. อ.ปฏิภาณ จุยเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ546

. อ.พรทิพย เล็กพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ547

. อ.พีระพงศ ตริยเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ548

. อ.ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ549

. อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ550

. อ.อรทัย จงประทีป คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ551

. อ.อัมพิกา บันสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ552

. นายพยูร เสนทองแกว คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ553

. ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม554

. ผศ.จีมา ศรลัมพ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม555

. ผศ.พิพัฒน ภูริปญญาคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม556

. ผศ.มงคล ดํารงคศรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม557

. ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม558

. ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม559

. รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม560

. รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม561

. รศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม562

. รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม563

. อ.สุชาติ เหลืองประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม564

. รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ565

. อ.จักรพันธ อรามพงษพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ566

. อ.ชนะ รักษศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ567

. อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ568

. ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา569

. ผศ.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา570

. ผศ.มณฑป ไชยชิต คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา571

. ผศ.สิริพร ทิพยคง คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา572

. ผศ.สุดารัตน สารสวาง คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา573

. ผศ.สุรชัย จิวเจริญกุล คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา574

. รศ.นาตยา ปลันธนานนท คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา575

. รศ.บุญเรียง ขจรศิลป คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา576
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. รศ.ปทมาวดี เลหมงคล คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา577

. รศ.พรทิพย ไชยโส คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา578

. รศ.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา579

. รศ.สมถวิล ธนะโสภณ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา580

. รศ.สุชาดา นันทะไชย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา581

. รศ.สุนันท สังขออง คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา582

. รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา583

. ศ.วรรณทิพา รอดแรงคา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา584

. อ.ชาตรี ฝายคําตา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา585

. อ.ชานนท จันทรา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา586

. อ.ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา587

. อ.พงศประพันธ พงษโสภณ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา588

. อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา589

. อ.วสันต ทองไทย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา590

. อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา591

. อ.วารุณี ลัภนโชคดี คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา592

. อ.วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา593

. อ.สุนทรา โตบัว คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา594

. ผศ.กรกฎา นักค้ิม คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว595

. ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว596

. ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว597

. รศ.จงกล แกนเพ่ิม คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา598

. รศ.ณรงค สมพงษ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา599

. รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา600

. อ.ไพฑูรย ศรีฟา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา601

. ผศ.พีระ มาลีหอม คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา602

. ผศ.สุวิมล ต้ังสัจจพจน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา603

. รศ.กรรวี บุญชัย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา604

. รศ.เจริญ กระบวนรัตน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา605

. รศ.ชาญชัย ขันติศิริ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา606

. รศ.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา607

. อ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา608
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. อ.จุฑามาศ บัตรเจริญ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา609

. อ.ประเสริฐศักด์ิ กายนาคา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา610

. อ.วรพงษ แยมงามเหลือ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา611

. อ.วิชาญ มะวิญธร คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา612

. อ.ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา613

. อ.สุริยัน สุวรรณกาล คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา614

. รศ.บรรจบ ภิรมยคํา คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา615

. รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา616

. รศ.พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา617

. รศ.วิกร ตัณฑวุฑโฒ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา618

. อ.เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา619

. อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา620

. อ.สมภพ สุวรรณรัฐ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา621

. อ.อนุชัย รามวรังกูร คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา622

. ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร623

. ผศ.ดาราวรรณ วิรุฬหผล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร624

. ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร625

. ผศ.อรุณี ปญญสวัสด์ิสุทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร626

. รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร627

. รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร628

. รศ.โสมสกาว เพชรานนท คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร629

. อ.วรดี จงอัศญากุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร630

. อ.วลัยภรณ อัตตะนันทน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร631

. อ.วลีรัตน สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร632

. อ.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร633

. อ.สมหมาย อุดมวิทิต คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร634

. ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร635

. ผศ.นงนุช ปรมาคม คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร636

. ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร637

. ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร638

. ผศ.ปติ กันตังกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร639

. ผศ.วินัย พุทธกูล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร640
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. ผศ.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร641

. ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร642

. ผศ.อรชร ศรีสวัสด์ิเล็ก คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร643

. รศ.นงนุช อังยุรีกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร644

. รศ.นภาภรณ พรหมชนะ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร645

. รศ.เรืองไร โตกฤษณะ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร646

. รศ.ศานิต เกาเอ้ียน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร647

. รศ.สมพร อิศวิลานนท คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร648

. อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร649

. อ.จักรกฤษณ พจนศิลป คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร650

. อ.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร651

. อ.เดชรัต สุขกําเนิด คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร652

. อ.อรชส นภสินธุวงศ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร653

. อ.เอ้ือ สิริจินดา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร654

. ผศ.นุกูล กรยืนยงค คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ655

. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ656

. รศ.วินัย อาจคงหาญ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ657

. รศ.สาโรช อังสุมาลิน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ658

. อ.สุชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ659

. ผศ.อารยา ศานติสรร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม660

. รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม661

. อ.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม662

. ศ.โจเซฟ  เคดารี คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร663

. อ.ชนิกานต ยิ้มประยูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร664

. อ.ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร665

. อ.พิทาน (พิธาน) ทองศาโรจน (เรืองวงศโรจน)คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร666

. อ.ภัทรนันท ทักขนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร667

. อ.ศิรเดช สุริต คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร668

. ผศ.ศนิ ล้ิมทองสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม669

. รศ.ยุพยง เหมะศิลปน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม670

. อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธ์ิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม671

. อ.ชวาพร ศักด์ิศรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม672
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. อ.ปาณิทัต รัตนวิจิตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม673

. อ.ไพศาล เทพวงศศิริรัตน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม674

. อ.ศรันย สมันตรัฐ คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม675

. ผศ.วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม676

. รศ.พาสินี สุนากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม677

. อ.รัฐภูมิ ปาการเสรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม678

. อ.สภาวิทย ดานธํารงกูล คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม679

. อ.สายทิวา รามสูต คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม680

. ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา681

. ผศ.ปนัดดา ชํานาญสุข คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา682

. อ.ศยามล เอกะกุลานันต คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา683

. อ.นฤมล ชางบุญมี คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชานิติศาสตร684

. อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชานิติศาสตร685

. อ.กนิษฐา ชิตชาง คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาประวัติศาสตร686

. รศ.สากล สถิตวิทยานันท คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร687

. รศ.อรสา สุกสวาง คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร688

. อ.กนก วีรวงศ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร689

. อ.ชนมณี ทองใบ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร690

. อ.พันธทิพย จงโกรย คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร691

. รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร692

. อ.อรนันท กลันทปุระ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร693

. ผศ.ศิริรักษ จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร694

. รศ.ณรงค จึงสมานญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร695

. รศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร696

. ศ.อภินันท สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร697

. รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน698

. รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน699

. รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน700

. รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยา701

. อ.จํานงจิต ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยา702

. อ.เทวินทร อินปนแกว คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยา703

. ผศ.ไชยยันต เกษรดอกบัว คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา704
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. รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา705

. ผศ.กาญจนา อ่ิมศิลป คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา706

. รศ.อํานาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา707

. อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัวพลเทพ) คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา708

. อ.อักษร แสงเทียนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา709

. ผศ.จตุพร หนูสุด คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง710

. อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง711

. ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา712

. ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา713

. ผศ.สุนทรานี ทองใหญ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา714

. ผศ.อุคเดช บุญประกอบ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา715

. รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา716

. รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา717

. อ.นฤดี เกษมสันต คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา718

. ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ719

. ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ720

. ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ721

. รศ.งามทิพย ภูวโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ722

. รศ.จันทรจรัส ศรีศิริ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ723

. รศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ724

. อ.ธาริณี นามพิชญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ725

. อ.เลอพงศ จารุพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ726

. ผศ.ณกัญภัทร จินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ727

. ผศ.ณัฐกานต นิตยพัธน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ728

. ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ729

. ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิตประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ730

. ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ731

. รศ.กลาณรงค ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ732

. รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ733

. รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ734

. รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ735

. รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ736
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. รศ.วีระสิทธ์ิ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต) คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ737

. รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ738

. รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ739

. รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ740

. ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร741

. ผศ.ธนิต พุทธพงษศิริพร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร742

. ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร743

. ผศ.รวิพิมพ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร744

. อ.ธนโชติ บุญวรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร745

. อ.พรธิภา องคคุณารักษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร746

. อ.รังรอง ยกสาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร747

. อ.อําพร เสนห คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร748

. ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ749

. ผศ.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ750

. ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ751

. ผศ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ752

. รศ.กมลวรรณ แจงชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ753

. รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ754

. รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ755

. รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ756

. รศ.หทัยรัตน ริมคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ757

. รศ.อนุวัตร แจงชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ758

. อ.ทานตะวัน พิรักษ (สกุลเดิม คเชนทรชัย) คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ759

. อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ760

. ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ761

. ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ762

. ผศ.อโนทัย ชลชาติภิญโญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ763

. รศ.สิริสิน ชุมรุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ764

. อ.จันทรทิพย ซ่ือสัตย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ765

. อ.ดวงรัตน จิตมุง คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ766

. อ.พรทิพย แซเบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ767

. ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร768
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. ผศ.มาศอุบล ทองงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร769

. ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา) คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร770

. ผศ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร771

. ผศ.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร772

. ผศ.สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร773

. รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร774

. รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร775

. รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร776

. รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร777

. รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร778

. รศ.สิรี ชัยเสรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร779

. ศ.อรอนงค นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร780

. อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร781

. อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร782

. อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร783

. อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร784

. อ.สาวิตรี ธรรมธงชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร785

. อ.สิริชัย สงเสริมพงษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร786

. อ.อุทัย กล่ินเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร787

. ผศ.อรอนงค ผิวนิล วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม788

. รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม789

. อ.กิตติชัย ดวงมาลย วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม790

. อ.ทัศนีย บุญประคอง วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม791

. อ.นฤชิต ดําปน วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม792

. อ.อลงกรณ อินทรักษา วิทยาลัยส่ิงแวดลอม วิทยาลัยส่ิงแวดลอม793

. ดร.ปฐมา จาตกานนท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

794

. ดร.มะลิวัลย หฤทัยธนาสันต์ิ(ธนะสมบัติ) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

795

. ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

796

. ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

797

. ดร.สุธีรา วิทยากาญจน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

798

. นางสาริมา สุนทรารชุน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

799
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

800

. นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

801

. นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

802

. นางสุชาดา อุชชิน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

803

. นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

804

. นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

805

. นายวุฒินันท คงทัด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและ
พลังงานชีวภาพ

806

. ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

807

. ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

808

. ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

809

. นางยุพา ปานแกว(มงคลสุข) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

810

. นางวารุณี ธนะแพสย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

811

. นางสาวณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

812

. นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

813

. นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

814

. นายรุงอรุณ สุมแกว สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

815

. นางฤดี ธีระวนิช สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ816

. นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ817

. นางจุฬาลักษณ จารุนุช สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป818

. นางชิดชม ฮิรางะ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป819

. นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป820

. นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป821

. นางสาวงามจิตร โลวิทูร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป822

. นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป823

. นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป824

. นางสาววราภรณ ประเสริฐ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป825

. นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป826

. นายนิพัฒน ล้ิมสงวน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป827

. นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป828
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. ดร.วรรณดี สุทธินรากร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายการตลาด829

. ดร.วารุณี วารัญญานนท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร830

. นางพัชรี ต้ังตระกูล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร831

. นางวิภา สุโรจนะเมธากุล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร832

. นางสาวกรุณา วงษกระจาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร833

. นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร834

. นางสาวประจงเวท สาตมาลี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร835

. นางสาวศันสนีย อุดมระดิ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร836

. นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร837

. นางสาวอภิญญา จุฑางกูร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร838

. นายวินัศ ภูมินาถ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายเคมีและกายภาพอาหาร839

. นางมาลัย เมืองนอย(บุญรัตนกรกิจ) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต840

. นางสรอยทอง สายหยุดทอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต841

. นางสิริพร สธนเสาวภาคย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต842

. นายประมวล ทรายทอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต843

. นายปราโมทย ธรรมรัตน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต844

. นายวันชัย พันธทวี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายจุลชีววิทยาประยุกต845

. ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ846

. ดร.วันเพ็ญ มีสมญา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ847

. ดร.วิภาภรณ ณ ถลาง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ848

. นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ849

. นางผองศรี จิตตนูนท สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ850

. นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ851

. นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ852

. นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ฝายโภชนาการและสุขภาพ853

. นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร854

. นางสาวพุทธลักษณ ไขประภาย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร855

. ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร856

. นางพูลศิริ ชูชีพ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร857

. นางวีระศรี เมฆตรง สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร858

. นางสาวจุฑามณี แสงสวาง สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร859

. นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร860
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. นายนคร เหลืองประเสริฐ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร861

. นายโรจนรวี ภิรมย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร862

. นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร863

. นางนวลปรางค ไชยตะขบ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยกาญจนบุรี864

. นายจรัล เห็นพิทักษ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยกาญจนบุรี865

. นายนิเวสน ไทรหอมหวล สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย866

. นายวรวิทย ยี่สวัสด์ิ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย867

. นายวิสิฐ กิจสมพร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย868

. นายเวช เตจะ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย869

. นายประภาส ชางเหล็ก สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ870

. นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร871

. นางสาวจริยา สุพรรณ สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร ฝายวิจัยและฝกอบรม872

. ดร.นันทนา ช่ืนอ่ิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

873

. ดร.ศาลักษณ พรรณศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

874

. ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

875

. นางศิริวัลย สรอยกลอม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

876

. นางสาวยุพดี เผาพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

877

. นางสุวรรณา กลัดพันธุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

878

. นายธนภูมิ มณีบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยา
ศาสตร

879

. นางภัทรา ชูวาธิวัฒน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล880

. นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล881

. นางสาวสมพร มณีประสพสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายเผยแพรงานวิจัย882

. นายเดชา ดวงนามล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง
อันดามัน

883

. นายสหัส ราชเมืองขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง
อันดามัน

884

. นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง
อันดามัน

885

. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตร
ตราด

886

. ดร.ประพนธ บุญรําพรรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ887

. นางยุวดี อินจันทร(อวมสําเนียง) สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ888

. นางสาวชฎามาศ จิตตเลขา สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ889

. นางสาวสดใส ชางสลัก สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ890
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. นางสาวแสงแข นาวานิช สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ891

. นายฉัตรพงศ บาลลา สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ892

. นายนพพงศ จุลจอหอ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ893

. ดร.ก่ิงกานท พานิชนอก สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยเขาหินซอน894

. นายธีระ สมหวัง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยเขาหินซอน895

. นางสาววราภรณ บุญเกิด สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยปากชอง896

. นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ897

. นางสาวปวีณา ทองเหลือง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ898

. นางสําราญ ศรีชมพร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ899

. นางพชรดา ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยลพบุรี900

. นายสกล ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สถานีวิจัยลพบุรี901

. ดร.ดวงรัตน ศตคุณ สํานักงานอธิการบดี ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส (DORAS-Center)902

. นางสาวโสภิดา ชิดช่ืนเชย สํานักงานอธิการบดี ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ903

. รศ.สมศรี ภัทรธรรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม904

. อ.กิตติ สิมศิริวงษ สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม905

. ผศ.โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา906

. ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา907

. รศ.วิวัฒน เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา908

. รศ.ศิริพรรณ ตันตาคม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา909

. รศ.สมชาย ธนสินชยกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา910

. ศ.ทิพยวดี อรรถธรรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา911

. อ.นันทศักด์ิ ปนแกว คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา912

. อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา913

. อ.สุนิศา สงวนทรัพย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา914

. รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน915

. รศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน916

. รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน917

. อ.ชุติ มวงประเสริฐ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน918

. อ.นนทวัชร ชัยณรงค คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน919

. อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน920

. อ.วรรณธนะ กสานติกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน921

. อ.สมบัติ ขาวประทีป คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน922
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. ผศ.ชวลิต ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา923

. ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา924

. ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา925

. ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา926

. ผศ.อรุณศิริ กําลัง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา927

. รศ.กุมุท สังขศิลา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา928

. รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา929

. อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา930

. อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา931

. อ.วิภาวรรณ ทายเมือง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา932

. อ.ศุภชัย อําคา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา933

. อ.สิรินภา ชวงโอภาส คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา934

. อ.สุชาดา กรุณา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา935

. อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา936

. ผศ.จุฑามาศ รมแกว คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา937

. ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา938

. รศ.ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา939

. รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา940

. รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา941

. รศ.สนธิชัย จันทรเปรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา942

. รศ.สมบัติ ชิณะวงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา943

. รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา944

. ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา945

. อ.กนกวรรณ เท่ียงธรรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา946

. อ.จําเนียร ชมภู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา947

. อ.นงลักษณ เทียนเสรี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา948

. อ.บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา949

. อ.พรศิริ หลีวานิช คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา950

. อ.วิทิตร ใจอารีย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา951

. ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน952

. ผศ.ลพ ภวภูตานนท คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน953

. ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน954
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. รศ.กฤษณา กฤษณพุกต คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน955

. รศ.กวิศร วานิชกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน956

. รศ.จุลภาค คุนวงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน957

. รศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน958

. รศ.รวี เสรฐภักดี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน959

. รศ.อรรัตน มงคลพร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน960

. รศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน961

. ศ.จริงแท ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน962

. อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน963

. อ.ภาสันต ศารทูลทัต คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน964

. อ.วชิรญา อ่ิมสบาย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน965

. ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช966

. ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช967

. ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช968

. ผศ.รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช969

. ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช970

. ผศ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช971

. ผศ.สุภาพร กล่ินคง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช972

. ผศ.อุดม ฟารุงสาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช973

. รศ.จิระเดช แจมสวาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช974

. รศ.วิชัย โฆสิตรัตน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช975

. รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช976

. รศ.สมชาย สุขะกูล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช977

. รศ.สุพัฒน อรรถธรรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช978

. อ.จินตนา อันอาตมงาม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช979

. อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช980

. อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช981

. อ.สุจินต ภัทรภูวดล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช982

. ผศ.ชัชชัย แกวสนธิ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร983

. รศ.ศุภพร ไทยภักดี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร984

. รศ.เอมอร อังสุรัตน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร985

. อ.เกษมสันต สกุลรัตน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร986
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. อ.คนึงรัตน คํามณี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร987

. อ.จิรัฐินาฏ ถังเงิน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร988

. อ.เชิดพงษ ขีระจิตต คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร989

. อ.รพี ดอกไมเทศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร990

. ผศ.นวลจันทร พารักษา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล991

. ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล992

. ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล993

. ผศ.สิรินทรพร สินธุวณิชย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล994

. ผศ.สุริยะ สะวานนท คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล995

. ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล996

. ผศ.อรประพันธ สงเสริม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล997

. รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล998

. รศ.เนรมิตร สุขมณี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล999

. รศ.วรวิทย สิริพลวัฒน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1000

. รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1001

. รศ.สมิต ยิ้มมงคล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1002

. รศ.สุพัตร ฟารุงสาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1003

. รศ.อุทัย คันโธ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1004

. อ.นิติพงศ หอมวงษ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1005

. อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1006

. อ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล1007

. ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา1008

. อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา1009

. ผศ.เชาว อินทรประสิทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1010

. ผศ.มนตทิพย ชํ่าชอง คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1011

. ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1012

. รศ.ประภาศรี สิงหรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1013

. รศ.รังสินี โสธรวิทย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1014

. อ.ธิติพงศ โพธิสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1015

. อ.เมลดา เฟองฟู คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1016

. อ.วรศักด์ิ สมตน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1017

. อ.สยุมพร รัตนพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1018
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. อ.สุกัญญา วิชชุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1019

. อ.โสฬส จิวานุวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1020

. อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร1021

. ผศ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1022

. รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1023

. รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1024

. รศ.มงคล กวางวโรภาส คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1025

. รศ.วิชา หมั่นทําการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1026

. รศ.สมยศ เชิญอักษร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1027

. รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1028

. อ.แกวกานต พวงสมบัติ (บุญยะเพ็ญ) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1029

. อ.พิมพพรรณ ปรืองาม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1030

. อ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร1031

. อ.กฤษกร เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1032

. อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1033

. ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1034

. ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1035

. ผศ.เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1036

. รศ.เจษฎา แกวกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1037

. รศ.บัญชา ขวัญยืน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1038

. รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1039

. รศ.สันติ ทองพํานัก คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1040

. อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1041

. อ.ชูพันธุ ชมภูจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1042

. อ.ธัญดร ออกวะลา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1043

. อ.ยุทธนา ตาละลักษมณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1044

. อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1045

. อ.สมชาย ดอนเจดีย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน1046

. รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา1047

. อ.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา1048

. นางสาวภารดี แซอ้ึง คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม1049

. อ.นุชนาฎ สัตยากวี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร1050
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. อ.วรัญญา อรรถเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร1051

. อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร1052

. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาพฤกษศาสตร1053

. อ.กฤตชญา อิสกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สาขาวิชาพฤกษศาสตร1054

. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร1055

. อ.พรพิศ ยิ้มประยูร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร1056

. อ.วิเนตร แสนหาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร1057

. อ.สุจิตรา แสนหาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร1058

. ผศ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1059

. ผศ.วีรานุช หลาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1060

. ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1061

. รศ.จงรักษ แกวประสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1062

. รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธ์ิ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1063

. รศ.วีรชัย พุทธวงศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1064

. รศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1065

. รศ.สิริภัทร พราหมณีย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1066

. ศ.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1067

. อ.กมลทิพย ขัตติยะวงศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1068

. อ.เครือมาศ สมัครการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1069

. อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1070

. อ.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1071

. อ.ฐิติยา แซปง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1072

. อ.แตงออน พรหมมิ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1073

. อ.นฤพร เพ็ชรกลาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1074

. อ.นวลจันทร มัจฉริยกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1075

. อ.เบญจมาศ แกวนุช คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1076

. อ.ประภา โซะสลาม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1077

. อ.ปติ ตรีสุกล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1078

. อ.พจมาลย พูลมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1079

. อ.พริมา พิริยางกูร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1080

. อ.พัชนี วิชิตพันธุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1081

. อ.มาลี ศรีสดสุข คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1082
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. อ.ลักษณา กันทะมา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1083

. อ.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1084

. อ.วิชชุพร จันทรศรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1085

. อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1086

. อ.วีนาวรรณ สมผล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1087

. อ.วีรมลล ไวลิขิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1088

. อ.ศลยา สุขสอาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1089

. อ.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1090

. อ.สุนันท ทิพยทิพากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1091

. อ.อรวรรณ ชุณหชาติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1092

. อ.อาทร ลอยสรวงสิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1093

. อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1094

. อ.อารม อันอาตมงาม (ธารีสังข) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1095

. อ.อารีย อินทรนวล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร1096

. อ.จุรีวรรณ จันพลา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1097

. อ.พัชรา จตุรโกมล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1098

. อ.วลี สงสุวงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1099

. อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1100

. อ.สุภณิดา พวงผกา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1101

. อ.อนามัย ดําเนตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1102

. อ.อรรถพล คําเขียน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร1103

. ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1104

. ผศ.วีรฉัตร สุปญโญ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1105

. ผศ.สันติ ศรีสวนแตง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1106

. ผศ.สุมิตร สุวรรณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1107

. ผศ.อภิชาติ ใจอารีย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1108

. รศ.ประสงค ตันพิชัย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1109

. รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1110

. อ.กาญจนา ทรัพยนุย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1111

. อ.ฐณัฐ วงศสายเช้ือ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1112

. อ.นิรันดร ยิ่งยวด คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1113

. อ.สุภาภรณ สงคประชา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน1114
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. ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1115

. อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1116

. อ.ทัศนีย จันติยะ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1117

. อ.นันทรัตน พ่ึงแพง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1118

. อ.วรงคศรี แสงบรรจง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1119

. อ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา1120

. ผศ.วินัย พูลศรี คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา1121

. อ.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา1122

. อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา1123

. อ.สมบุญ ศิลปรุงธรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา1124

. อ.อัจฉรา ปุราคม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา1125

. ผศ.มณฑาทิพย อัตตปญโญ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1126

. รศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยา1127

. รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยา1128

. อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยา1129

. ผศ.คงศักด์ิ เท่ียงธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง1130

. ผศ.มนชนก วิจารสรณ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง1131

. รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง1132

. อ.จันทรจิรา ภวภูตานนท คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง1133

. ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1134

. ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1135

. ผศ.สมชัย สัจจาพิทักษ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1136

. ผศ.อดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1137

. รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1138

. อ.นันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1139

. อ.นิอร รัตนภพ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1140

. อ.สิทธวีร (นิกร) ทองทิพยศิริเดช (ทองทิพย)คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา1141

. ผศ.นรินทร อุประกรินทร คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1142

. ผศ.ปริวรรต พูลเพ่ิม คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1143

. ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1144

. อ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1145

. อ.นวลอนงค สินวัต คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1146
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. อ.ประภา ทรงจินดา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1147

. อ.รุงโรจน แจมอน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1148

. อ.อลงกต บุญสูงเนิน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว1149

. ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย1150

. อ.พิษณุ ตุลยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย1151

. อ.วราพร พิมพประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย1152

. อ.อาสูตร สงวนเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย1153

. ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ1154

. นายวิฑูรย ใจผอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ1155

. นายเสกสรร สีหวงษ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ1156

. ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1157

. ดร.เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1158

. ดร.ภาณี  ทองพํานัก สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1159

. ดร.รงรอง หอมหวล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1160

. ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1161

. ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1162

. ดร.ศิริพร วิหคโต สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1163

. ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1164

. ดร.สุรัตนวดี จิวะจินดา สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1165

. ดร.อตินุช แซจิว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1166

. ดร.อัญชลี รวีโรจนวิบูลย สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1167

. นางกณิษฐา สังคะหะ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1168

. นางจันทรจรัส วีรสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1169

. นางนวลวรรณ ฟารุงสาง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1170

. นางมณฑา วงศมณีโรจน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1171

. นางสาวปุณยวีร เดชครอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1172

. นางสาวมณี ตันติรุงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง1173

. ดร.ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว1174

. ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว1175

. ดร.อภิตา บุญศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว1176

. นายวิชัย สรพงษไพศาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม1177

. ดร.สิริกุล วะสี สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน1178
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน ศูนยวิจัย
และพัฒนาการผลิตสัตวปก

1179

. นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน ศูนยวิจัย
และพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

1180

. ผศ.ชูเกียรติ รักซอน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม1181

. อ.ชลดา โกมินทรชาติ คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา1182

. อ.ภัทรวดี สุมทอง (นาคม)ี คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา1183

. ผศ.สุนทรี ขุนทอง คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม1184

. อ.เกริก วงศสอนธรรม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม1185

. อ.จรรยา เจตนเจริญ คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม1186

. อ.เมธี จันทโรปกรณ คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม1187

. อ.ประไพพิศ สวัสด์ิรัมย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา การบัญชีบริหาร1188

. อ.สุนทรี เหลาพัดจัน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการเงิน1189

. ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการจัดการ1190

. อ.เติมศักด์ิ สุขวิบูลย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการจัดการ1191

. อ.มุขสุดา พูลสวัสด์ิ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการโรงแรม1192

. อ.กรวิทย ออกผล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร1193

. อ.เพ็ญพรรณ ใชฮวดเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร1194

. อ.ชาญวิทย จันทราศรีไศล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1195

. อ.บุญธรรม วงศไชย คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1196

. อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1197

. อ.รัฐพล สาครสินธุ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1198

. อ.สถาพร เช้ือเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1199

. อ.สมภพ จรุงธรรมโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1200

. อ.สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล1201

. อ.นาตยา คลายเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา1202

. อ.ปรีชานนท คุมกระทึก คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา1203

. อ.ไพโรจน ทองประศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา1204

. อ.ศิริชัย วัฒนาโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา1205

. อ.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1206

. อ.สิรางค กล่ันคําสอน คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1207

. อ.ยอดชาย เตียเปน วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ1208

. อ.ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา วิทยาลัยพาณิชนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ1209

. อ.กานดา ลอแกวมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1210
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1211

. อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1212

. อ.ช่ืนจิต แกวกัญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1213

. อ.ธนพร ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1214

. อ.ประภาษ กาวิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1215

. อ.ประมง เบกไธสง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1216

. อ.ปานชีวัน ปอนพังงา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1217

. อ.พรทิพย ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1218

. อ.ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1219

. อ.รุงทิพย มาศเมธาทิพย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1220

. อ.วิมลนันทน กันเกตุ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1221

. อ.ศุภสิทธ์ิ สิทธาพานิช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1222

. อ.ศุภาวรรณ ประพันธ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1223

. อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1224

. อ.สุรัสวดี พรหมอยู คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1225

. อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1226

. อ.ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1227

. อ.รุงกานต บุญนาถกร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1228

. อ.ศุภรินทร มหาสวัสด์ิ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1229

. อ.โสรยา เกิดพิบูลย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1230

. อ.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1231

. อ.อริสรา โพธิ์สนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร1232

. อ.ถนัดกิจ ชารีรัตน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม1233

. อ.ศมณพร สุทธิบาก คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม1234

. อ.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน1235

. อ.นภาพร พวงพรพิทักษ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร1236

. อ.รัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร1237

. อ.ธีรนันท  แตงนิ่ม คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(กลุมวิชา
พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา)

1238

. อ.ธวัชชัย บุญจันทร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขามุนษยศาสตรและสังคมศาสตร(กลุมวิชาภาษา)1239

. อ.กฤตพงศ วัชระนุกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุมวิชาการบัญชี)1240

. ผศ.ปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)1241

. อ.จาริตา หินเธาว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)1242
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รายชื่ออาจารย/นักวิจัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 )

ชื่อนามสกุล หนวยงานสังกัด

. อ.วัชรพงษ อินทรวงศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการ)1243

. อ.บุษกร ครจํานงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการจัดการโรงแรม
และทองเท่ียว)

1244

. อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการตลาด)1245

. อ.วจิิตร เทิดบารมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุมวิชาการตลาด)1246

. อ.วรเมธ ยอดบุน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(กลุมวิชา
สังคมศาสตร)

1247

. นายอนุรักษ เครือคํา สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฝายวิจัย1248
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