
คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ 

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ 

ที่ปรึกษา   รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน 

ประธานคณะกรรมการ  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

รองประธานคณะกรรมการ รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

กรรมการและเลขานุการ ประธานคณะกรรมการฝายเลขานุการจัดประชุมวิชาการ 

 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กาํแพงแสน) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ นางลาวัลย  เกียรติกําจาย 

 นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา 

 นางสาวอัจฉรา  นามวงศ 

 นางสาวรุงนภา  เลาเปยม 

 นางสาวผจงจติ  มวงพารา 

กรรมการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและบณัฑิตศึกษา คณะเกษตร กําแพงแสน 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 รองคณบดีฝายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน  

 รองคณบดีฝายวิชาการและวจิยั คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

    ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กาํแพงแสน   

 ประธานคณะกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 

 (รองศาสตราจารยชัชรี  นฤทุม) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 (รองศาสตราจารยสนธิชัย  จนัทรเปรม) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย 

 (รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สงเสริม) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 (อาจารยวันรัฐ  อับดุลลากาซมิ) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาศกึษาศาสตร 

       และพฒันศาสตร   

 (ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร  สุปญโญ) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขามนุษยศาสตรและ  

       สังคมศาสตร 

 (อาจารยอนามยั  ดําเนตร) 



ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      และกีฬา  

 (รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาวิทยาศาสตร  

       เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 (อาจารยอารม  อันอาตมงาม) 

 ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 

 (รองศาสตราจารยศุภพร  ไทยภักดี) 

 ประธานคณะกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร 

 (นางสาวชวนพศิ  อรุณรังสิกุล) 

 
คณะอนุกรรรมการจัดการประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชวีภาพ 
ที่ปรึกษา นายวิชัย  โฆษติรัตน 

ประธานคณะอนุกรรมการ นายสนธิชัย  จนัทรเปรม 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางพิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวพัชรินทร  ตัญญะ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ      นางชุติกาญจน  ฤกษประทานชัย   

 นางสาวจิตาภา จิตรักษา  

อนุกรรมการ นางรัชนี  ฮงประยูร  

 นางจินตนา  อนัอาตมงาม   

     นายปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร  

     นายธรรมศักดิ์  ทองเกตุ   

    นายอรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน    

     นางรงรอง  หอมหวล   

     นางสาวเบญจวรรณ  ศิริเวชววิัฒน   

     นายนันทศักดิ์  ปนแกว   

     นางสาวมาลี  ศรีสดสุข   

     นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ   

     นางเสริมศิริ  จันทรเปรม   

     นางสาวนงลักษณ  เทียนเสรี   

     นางสาวสุจินต  ภัทรภูวดล   

     นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ์   

     นางสาวบุบผา  คงสมัย   

     นายเกรียงศักดิ์  ไทยพงษ   

     นายวีระพันธุ  สรีดอกจันทร   



     นางสาวจุฑามาศ  รมแกว   

     นางสาวจูฑาเทพ  วชัรไชยคุปต   

     นางสาวอรอุบล  ชมเดช   

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาสัตวและสตัวแพทย 
ที่ปรึกษา คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

     รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน   

     ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ    

 หัวหนาภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กําแพงแสน 

ประธานคณะอนุกรรมการ นายทวีศักดิ์  สงเสริม 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางวิไลลักษณ  ชาวอุทัย 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาววราพร  พมิพประไพ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางรพีพรรณ  มีสงา  

 นางสาวขวัญตา จอยปอย 

อนุกรรมการ   นายเลอชาติ  บุญเอก  

     นางสุกัญญา  จัตตุพรพงษ  

     นายปริวรรต  พูลเพิ่ม  

     นายสุริยะ   สะวานนท  

     นางจันทรจิรา  ภวภูตานนท  

 
คณะอนุกรรรมการฝายสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ที่ปรึกษา   นายบัญชา  ขวญัยืน  

    นายเชาว  อินทรประสิทธิ์  

    นายเสกสรร  สีหวงษ  

    นายวราวุธ  วฒุิวณิชย  

    นายประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์ 

ประธานคณะอนุกรรมการ นายวันรัฐ  อับดุลลากาซิม 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นายหทัยเทพ  วงศสุวรรณ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางลัคนา  แสงสวาง 

อนุกรรมการ นายอมรเดช  พุทธิพิพัฒนขจร  

    นายศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล  

    นางสาวสิรัญญา  ทองชาต ิ 

    นายอมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒนขจร  

    นายวิษุวัฒก  แตสมบัติ  

    นายสมบัติ  ขาวประทีป  



    นายสุทธิพร  เนียมหอม  

    นางสาวภารดี  แซอึ้ง  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร และพัฒนศาสตร 
ที่ปรึกษา นายประสงค  ตันพิชัย 

ประธานคณะอนุกรรมการ นายวีรฉัตร  สุปญโญ 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวสุภาภรณ  สงคประชา 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาววรงคศรี  แสงบรรจง 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางจันทิมา  จาํนงคนารถ  

นายศุภชัย  ทองดอนเหมือน 

อนุกรรมการ หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรพัยากรมนุษยและชุมชน 

     หัวหนาภาควิชาครุศึกษา   

     หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

     อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

       วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

     เลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

     นายอภิชาต  ใจอารีย                      

     นางสาวปาริชาติ  จิตรฉํ่า                       

     นายภูวนาถ  แกวมณีรัตน  

     นายนันทรัตน  พึ่งแพง  

     นางสาวกนิษฐา  เชาววฒันกุล  

     นางจิราภรณ  กาแกว  

     นางทัศนีย  จันติยะ  

     นายธารินทร  กานเหลือง  

     นายธีรศักดิ์  สรอยคีรี  

     นายนิรันดร  ยิ่งยวด  

     นายบัณฑิต  เทียบทอง  

     นายดํารง  มากะจัน  

     นายเทียมพบ  กานเหลือง  

     นางสาวยุพา  ทิพยอลงกต  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นายอนามัย  ดาํเนตร 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางอรนุช  เฟองออน 



อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ  

 นางสาวนิษา บญุปองหา 

อนุกรรมการ นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย 

     นายจิรายุ  ทัพพุม   

     นายประสงค  กัลยาณธรรม  

     นางสุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล  

     นางสาวโชติมา  แกวกอง  

     นางสาวพัชรา  จตุรโกมล  

     นางประไพศรี  วิเศษสุขพงศ   

     นางสาวชูศรี  บัณฑิตวิไล   

     นางจินดารัตน  คุณวโรตม   

     นางวลี  สงสุวงค   

     นายสมนึก  จงไพบูลยกิจ   

     นางสาวจุรีวรรณ จันพลา   

     นายดํารงค  ถาวร  

     นางสาวภัทรพร  จินตกานนท   

     นางสาวภัทรภร  รักเรียน   

     นางสาวสุภนิดา  พวงผกา   

     นางสาวปทมา  จันทรเจริญสุข  

     นายอรรถพล  คําเขียน   

     นางสาวปราณี  โชคขจิตสัมพนัธ   

     นางสาวกาญจนา โรจนพานิช   

     นางสาวสุรีรัตน  วงศสมิง   

      
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 
ที่ปรึกษา    นางสุพิตร  สมาหิโต  

     นางวัลลีย  ภัทโรภาส  

     นายอุดร  รัตนภักดิ์  

ประธานคณะอนุกรรมการ นายบรรจบ  ภริมยคํา 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวสิริพร  ศศิมณฑลกุล 

อนุกรรมการและเลขานุการ นายศิริชัย  ศรีพรหม 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวพรเพ็ญ  ลาโพธิ ์  

นางสาววิมลมาศ  ประชากุล  

นางมณฑนี  อบุลสิงห  

อนุกรรมการ นายคมกริช เชาวพานิช  



     นายวินัย  พูลศรี  

     นางสาวมยุรี  ถนอมสุข  

     นางสุพรทิพย  พูพะเนียด  

     นายสมบุญ  ศลิปรุงธรรม  

     นางสาวอัจฉรา  ปุราคม  

     นายธารินทร  กานเหลือง  

     นายบัณฑิต  เทียบทอง  

     นายตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล  

     นางสาวศุภวรรณ  วงศสรางศัพท  

     นายอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  

     นางปาริชาติ  จนัทรเพ็ญ  

     นางพรพิมล  หรรษาภิรมยโชค  

     นางสาวกนิษฐา  เชาววฒันกุล  

     นางราตรี  เรืองไทย  

     นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ  

     นายอภิลักษณ  เทียนทอง  

     นายไพฑูรย  วงศอนุการ  

     นายจักรพงศ  ขาวถิ่น  

     นางสาวสมภิยา  สมถวิล  

     นายธเนศ  ยุคันตวนิชชัย  

     นางสาวสุพัชรินทร  ปานอุทัย  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 
ที่ปรึกษา    นายชานันก  สุดสุข  

     นายวีรชัย  พุทธวงศ  

     นางสาวเบญจมาศ  แกวนุช  

 นางสาวธนวรรณ   พาณชิพัฒน 

ประธานคณะอนุกรรมการ นายอารม  อันอาตมงาม 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวเครือมาศ  สมัครการ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวสุทธิชา  ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค  

     นางสาววิมล  ดวงแกว  

     นางสาวสกุณา  บาํรุง  

อนุกรรมการ   นายรัชพล พะวงศรัตน  

นางจรีรัตน  มงคลศิริวฒันา  

นายกฤตชญา  อิสกุล  



นางสาวแตงออน  พรหมม ิ  

นางสาวดวงพร  มรกตกาล  

นายสุทธิเดช  ปรีชารัมย  

นายอาทร  ลอยทรวงสิน  

นางสาวประภา  โซะสลาม  

     นางสาวกมลทิพย  ขัตติยวงศ  

     นางสาววีนาวรรณ  สมผล  

     นายวิเนตร  แสนหาญ  

     นางอรวรรณ  ชณุหชาติ  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวศุภพร  ไทยภักดี 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นายชัชชัย  แกวสนธิ 

 นางทิพวัลย   สีจันทร 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวคนึงนิตน  คํามณ ี

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวจิรัฐินาฎ  ถังเงิน 

 นายนราเขต ยิ้มสุข 

 นางสาวกมลวนัท  หวยหงษทอง  

อนุกรรมการ นางชัชรี  นฤทมุ    

นางสาวนริศรา  อินทะสิริ   

นายเชิดพงษ  ขีระจิตต   

นางสาวมณฑา   ลํ้าเลิศ    

นายไพบูลย  ชัน้เจริญศรี   

 

 
คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นางชัชรี  นฤทมุ 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางอัมพร  รัตนภักดิ์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาคร  ชินวงศ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวนิลุบล สุขภาพ 

อนุกรรมการ นายภาสกร  วิริยารัมภะ 

 นายปริทรรศน  นฤทุม 

 นายอดุลย  อภนิันทร 

 นายลสิต  พัฒนพนิชธาํรงค 

 



คณะอนุกรรมการฝายจัดทาํวิทยาสาร 
ประธานคณะอนุกรรมการ นางสาวชวนพศิ  อรุณรังสิกุล 

รองประธานคณะอนุกรรมการ นางมณฑา  วงศมณีโรจน 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวศุภานัน  สุขสมรูป 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวสุณี  พสุูวรรณ 

อนุกรรมการ นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ์ 

 นางอัญชลี  รวโีรจนวิบูลย 

 นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ 

 นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง 

 นางรงรอง  หอมหวล 

 นางสาวศิริพร  วิหคโต 

 นายเสกสรร สีหวงษ 

 นายอิศรา  เชาระกํา 

 นายวิชัย  สรพงษไพศาล 

 นายชัยวุฒ ิ พรบัณฑิตยปทมา 

 นายเฉลิมพล ศิลปาจารย 

 นายพิษณุ  บญุศิริ 

 นายวินัย  จอมแกว 

 
คณะอนุกรรมการฝายเลขานุการ 
ประธานคณะอนุกรรมการ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กาํแพงแสน) 

อนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนางานบริการการศึกษา 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา   

      นางพร  จันทรคลองใหม   

      นางสาวอัจฉรา  นามวงศ   

      นางสาวรุงนภา  เลาเปยม   

 นางสาวผจงจิต  มวงพารา 

อนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาพชืและ  

 เทคโนโลยีชีวภาพ 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาสัตวและสัตวแพทย  

 เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร  

 และพัฒนศาสตร 

 เลขานกุารคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขามนุษยศาสตร  

 และสังคมศาสตร 



เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

และ การกีฬา 

เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการจดัประชุมวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานภาคโปสเตอร 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร 

 นางวรรณา  อุไรรงค 

 นางสาววรรณนา  วองไววฒุ ิ

 นางกรรณิการ สระทองมา 

  
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
   ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
    รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 

     ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  ถนอมจิตร 

    รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  มาลา 

    ดร. สุคันธรส  ธาดากิตติสาร 

    ดร.มณี  ตันติรุงกิจ 

    รองศาสตราจารย ดร. ประภาพร  ตั้งกิจโชติ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลพ  ภวภูตานนท 

    ผูชวยศาสตราจารยดร. ปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร 

     ดร. ศุภชัย  อําคา 

    ดร. ปยะณัฎฐ  ผกามาศ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ 

    รองศาสตราจารยพงศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ 

    ดร. วิทิตร  ใจอารีย 

    ดร. วีระพันธุ  สรีดอกจันทร 

    ดร. นันทศักดิ์  ปนแกว 

    ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  นิลเพ็ชร 

    ดร. นงลักษณ  เทียนเสรี 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสริมศิริ  จันทรเปรม 

    ดร. วชิรญา  อิม่สบาย 

    ดร. อภิตา  บญุศิริ 

    ดร. พีระพงษ  แสงวนางคกูล 

    ดร. ธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ์ 



    รองศาสตราจารย ดร. สนธิชัย  จันทรเปรม 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศศิธร  นาคทอง 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. มณทิพย  ช่าํชอง 

    ผูชวยศาสตราจารยอรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน 

    ดร. บุบผา  คงสมัย 

    ดร. พรศิริ  หลีวานิช 

    รองศาสตราจารย ดร. จวงจันทร  ดวงพัตรา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์  จอมพุก 

    รองศาสตราจารย ดร. กุมุท  สังขศิลา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาลี  ศรีสดสุข 

    ดร. พัชรินทร  ตัญญะ 

    รองศาสตราจารย ดร. เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 

    รองศาสตราจารย ดร. นวรัตน  อุดมประเสริฐ 

 
   ผูทรงคุณวุฒภิายนอก   
    รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  โอสถสภา 

    รองศาสตราจารย ดร.งามชื่น  รัตนดิลก 

    ดร.จิราวัฒน  สนิทชน 

    รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธ ิ ใจศิล 

    ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ 

    รองศาสตราจารยสุรเดช  จินตกานนท 

    รองศาสตราจารย ดร.ศุภจิตรา  ชชัวาล 

    ดร.เพ็ชรัตน  จนัทรทิณ 

    ดร.จินดา  จันทรออน 

  
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสัตวและสัตวแพทย 
   ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

    รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ 

    รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย  สิริพลวฒัน 

    รองศาสตราจารย ดร.นวลจันทร  พารักษา 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลอชาติ  บุญเอก 

    นางผกาพรรณ  สกุลมั่น 

    รองศาสตราจารยสมิต  ยิ้มมงคล 

    รองศาสตราจารย ดร.พนัส  ธรรมกีรติวงศ 

    รองศาสตราจารย ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช 



   รองศาสตราจารย  ดร.อรพินท  จินตสถาพร 

   รองศาสตราจารย  น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์  สงเสริม 

   รองศาสตราจารย  น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข 

   รองศาสตราจารย  สพ.ญ.ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์ 

   ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.ดร.นรินทร  อุประกรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.ดร.พิพัฒน  อรุณวิภาส 

ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.ดร.สมชัย  สัจจาพิทักษ 

รองศาสตราจารย  ดร.สุภาพร  อิสริโยดม 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สิรินทรพร  สินธุวณิชย 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อรประพันธ  สงเสริม 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุริยะ  สะวานนท 

นายกําจัด   ร่ืนเริงดี 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ธวชัชัย  ศักดิ์ภูอราม 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ศิริชัย  วงษนาคเพ็ชร 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร  เอมะวศิิษฎ 

อาจารย น.สพ.ดร.พรชัย  สัญฐิติเสรี 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ไชยยันต  เกสรดอกบัว 

น.สพ.เกษตร  สุเตชะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสม  อาตมางกูร 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.เฉลียว  ศาลากจิ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม 

อาจารย ดร.เสรี  กุญแจนาค 

รองศาสตราจารยศรีสุวรรณ  ชมชัย 

ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.ศิริรักษ  จันทรครุ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธเนศร  ทิพยรักษ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ณฐัวุฒ ิ รัตนวณชิยโรจน 

อาจารย น.สพ.ดร.ปรีดา  เลิศวัชระสารกุล 

อาจารย สพ.ญ.ดร.ประภา  ทรงจินดา 

รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.ธรีะพล  ศิรินฤมติร 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.ดร.พรทิพภา  เล็กเจริญสุข 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.สุเจตน  ชื่นชม 

ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ 

อาจารย สพ.ญ.ดร.วราพร  พมิพประไพ 

รองศาสตราจารย น.สพ.ประพฤกษ  ตั้งมั่นคง 

รองศาสตราจารยณรงค   จึงสมานญาต ิ



ผูชวยศาสตราจารยพิพฒัน   อรุณวิภาส 
 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
รองศาสตราจารย  ดร.จุฑารัตน  เศรษฐกุล 

   รองศาสตราจารย  ดร.ญานิน  โอภาสพัฒนกิจ 

   รองศาสตราจารย  ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา 

   อาจารย ดร.วิทธวัช  โมฬี 

   อาจารย ดร.อมรรัตน  โมฬี 

   นางจินตนา  อินทรมงคล 

   นายสกนธ  แสงประดับ 

   รองศาสตราจารย  ดร.เทวินทร  วงษพระลบั 

รองศาสตราจารย  ดร.รณชัย  สิทธิไกรพงษ 

สพ.ญ.มนยา  เอกทัตย 

สพ.ญ.ดร.สุจีรา   ปราจริยานนท 

    สพ.ญ.มนยา  เอกทัตย 

    สพ.ญ.ดร.สุจีรา  ปราจริยานนท 

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
   ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 
รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์

รองศาสตราจารย ดร.สมยศ  เชิญอักษร 

รองศาสตราจารย ดร.ธัญญา  นิยมาภา 

รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ 

รองศาสตราจารย ดร.รัตนา  ตั้งวงศกิจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา  สีมันตร 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ  วุฒิวณชิย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสทิธิ์  โฆสิตสกุลชัย 

   รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ขวัญยืน 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว  อินทรประสิทธิ ์

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตทิพย  ช่าํชอง 

รองศาสตราจารย ดร.รังสินี  โสธรวิทย 
 



ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 
อาจารย ดร.ณฐัดนัย  ตัณฑวรุิฬห 

อาจารย ดร.หทัยเทพ  วงศสุวรรณ 

อาจารยสวัสดิ์  ภูมิสวัสดิ์ 

ดร.สุทธิพร  เนียมหอม 
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย 

อาจารย ดร.ปนัดดา  กสิกิจววิัฒน 

อาจารย ดร.สมชาย  ประยงคพันธ 

อาจารยชารินี  ล้ิมสวัสดิ์ 

อาจารย ดร.นนัทวัฒน  ขมหวาน 
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาจารยวรัญญา  อรรถเสนา 

อาจารยทีปกร  ศิริวรรณ 

อาจารยบุญรัตน  เผดิมรอด 

อาจารย ดร.ฐิตพิงษ  สถิรเมธกีุล 

อาจารยนุชนาฎ  สัตยากว ี

อาจารย ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพพิฒันขจร 
 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

อาจารย ดร.รัตนา  การุญบุญญานันท 

อาจารย ดร.เทวรัตน  ทิพยวิมล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชยั  อาจหาญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตุพงศ  วาฤทธิ ์

อาจารย ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน 
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต  ชาลีรักษตระกูล 

ดร.วัชระ  เสือดี 

รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล 

ดร.อารียา  ฤทธิมา 

ดร.ทองเปลว  กองจันทร 
   ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

ศาสตราจารย ดร.อรรถพล  นุมหอม 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  ศิริวัฒนโยธิน 



อาจารย ดร.วิไลลักษณ  ชัยสิทธิ์ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรารัตน  ทัตติยกุล 

อาจารย ดร.พรทิพย  ศิริสุนทราลักษณ 

รองศาสตราจารยสาทิป  รัตนภาสกร 
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

   ผูชวยศาสตราจารยทศนพ  กาํเนิดทอง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร 

   ดร.ปาษาณ  กลุวานิช 

   ดร.ปณรสี  ฤทธิประวัต ิ
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาดล  คงสมบูรณ 

ผูชวยศาสตราจารยทิพยวิมล  แตะกระโทก 

ดร.กริสน  ชัยมลู 

ดร.กิตติ  ทรัพยประสม 

ดร.ทวิช  พูลเงิน 

อาจารย ดร.นที สุริยานนท 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

รองศาสตราจารย ดร.เกริกชัย  ทองหนู 

ดร.สรรพฤทธิ์  มฤคทัต 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  อชุายภิชาติ 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศกัดิ์  วลัยรัชต 

รองศาสตราจารยบุญรักษ   จปิภพ 

ผูชวยศาสตราจารยธนากร  ฆองเดช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ จงบุรี 

 
 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล 

รองศาสตราจารย ดร.ประสงค  ตันพิชัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง 

นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 

อาจารย ดร.สุภาภรณ  สงคประชา 

 อาจารย ดร.นนัทรัตน  พึ่งแพง 
 



   ผูทรงคุณวุฒภิายนอก  
รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบนู  จงวฒุิเวศย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนสขุ  อุดม 

อาจารย ดร.พสิมัย  รัตนโรจนสกุล 
 

ผูทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารยทองฟ ู ศิริวงษ  

รองศาสตราจารย ดร.สันติยา  เอกอัคร 

รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ  พิพัฒนศิถี 

รองศาสตราจารย ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ 

รองศาสตราจารย พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล 

รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ  

รองศาสตราจารย สุภัทรา  น. วรรณพิณ  

รองศาสตราจารย จตุพร  บานชื่น 

รองศาสตราจารย นันทนา  เลิศประสบสุข  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมภัค  เตชัสอนันต  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ 

ดร.วิโรจน  เดชนําบัญชาชัย 

ดร.ธงรบ  ร่ืนบรรเทิง  

ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ  

ดร.อนามัย  ดําเนตร  

ดร.จารุพร  พงษศิริเวทย 

ดร.จิรายุ  ทัพพุม  

ดร.ประสงค  กัลยาณธรรม 

ดร.สุรางค   ณรงคศักดิ์สกุล  

ดร.โชติมา  แกวกอง  

ดร.บุศยรินทร  กองแกว  

Mr. Steven   Grimes   

Mr. Shannon   McAlpine 

Mr. Wilhelm   Josef Holzehuh 

    รองศาสตราจารยวิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย 



 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุไร  พงษทองเจริญ  

รองศาสตราจารยวิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย  

รองศาสตราจารย อรุณี  วิริยะจิตรา  

รองศาสตราจารย ศรีภูมิ  อัครมาส  

รองศาสตราจารยเฉลียวศรี  พิบูลชล  

รองศาสตราจารย ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม  

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ  

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ศรีคํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญญรวี  อนันตอัครกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ  บุญกิจ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ  

ดร.สุทิติ  ขัตติยะ   

ดร.พรสิน  สุภวาลย  

ดร.วรพงศ  ภูมิบอพลับ  

ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง  

ดร.ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ  

ดร.พงษพัฒน  รักอารมณ  

ดร.อรุณธดี  ตรุงอําไพ  

ดร.ประพนธ  จุนทวิเทศ  

ดร.อรพรรณ  วีระวงศ  

ดร.แสงจันทร  เหมเชื้อ  

ดร.สุภาภรณ  ยิ้มวิลัย  

    ดร.ดวงเดน  บุญปก  

 
 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
รองศาสตราจารย ดร.สุพิตร  สมาหิโต 

รองศาสตราจารยวัลลีย  ภัทโรภาส 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราตรี  เรืองไทย 

อาจารยอาภัสรา   อัครพันธุ 



รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา 

ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรีพรหม 

ผูชวยศาสตราจารยวินัย  พูลศรี 

  ผูชวยศาสตราจารยคมกริช  เชาวพานิช 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี  ถนอมสุข 

   ดร.อัจฉรา  ปุราคม 

ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม 

ดร.ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย 

ดร.วิมลมาศ  ประชากุล 

    อาจารยอําพร  ศรียาภัย 

    อาจารยสมภิยา  สมถวิล 

    ดร.จักรพงษ  ขาวถิ่น 

    ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ  เทียนทอง 

    ดร.สุพัชรินทร  ปานอุทัย  

 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารยอุดร  รัตนภักดิ์ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษจันทร  อยูแพทย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. นฤพนธ  วงศจตุรภัทร 

ดร.สมชาย  ประเสริฐศิริพันธ 

ดร.พิชิต  เมอืงนาโพธิ ์

รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย 

ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร 

  วาที่รอยตรี ดร.วิชากร  เฮงษฎกีุล 

  ดร.พงษศักดิ์  สวัสดิ์เกียรติ 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม 

  ดร.มาลี  กิตติกัมปนาท 

  ดร.อรอุมา  บณุยารมย 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ 

  ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม 

   ดร.ทศพร  ยิ้มลมัย 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพ.ภาสกร  วัธนธาดา 

   ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล 

 

 



ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ผูทรงคุณวุฒภิายใน  

รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม   

รองศาสตราจารย อัจฉริยา  ปราบอริพาย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรณ  พาณชิพฒัน 

รองศาสตราจารย ดร.สิริภัทร  พราหมมณ ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันท  สุขสุด 

รองศาสตราจารย ดร.วีรชัย  พทุธวงษ 

รองศาสตราจารย ดร.จุรีรัตน  ลีสมิทธิ์ 

รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ ์

ผูชวยศาสตราจารยอรพรรณ  ศังขจันทรานนท 

ศาสตราจารยสุนทรีย  ยิ่งชัชวาล 

รองศาสตราจารยวิรัช  สุวรรณภิชาต ิ

ผูชวยศาสตราจารยเบญมาศ  แกวนุช 

ผูชวยศาสตราจารยนพพร  รัตนชวง 

รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 

ผูชวยศาสตราจารยวุฒพิงษ  ศิลปะวิศาล 

 
   ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  มั่งคั่ง 

รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ธนิตยธีรพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อษิฎา  บุญญาอรุณเนตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤตย  ชมสุวรรณ 

รองศาสตราจารย ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรา  เพงธรรมกีรติ 

ดร.สิทธิพงศ  รักตะเมธากุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาํนาจ  ชิดไธสง 

รองศาสตราจารย ดร.สิรินทรเทพ  เตาประยูร 

รองศาสตราจารย ดร.อรัญ  หนัพงศกิตติกูล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระชยั  ธนานันต 

รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย 

รองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ชัยประเสริฐ 

รองศาสตราจารย ดร.พจนีย  ขุมมงคล  

รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  อัศวพิศิษฐ 

รองศาสตราจารย ดร.สันทัด  ศิริอนันตไพบูลย  



ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริช  ศรีละออง 

รองศาสตราจารย ดร.มนตทิพย  เทียนสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์  เหลาดี 

รองศาสตราจารย ดร.สาโรจน  ศิริศันสนียกุล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี  การีเวทย 

ดร.อมรทิพย  เมืองพรหม 

รองศาสตราจารย ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ  

   
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสงเสริมการเกษตร 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวลัย  สีจันทร    

รองศาสตราจารย ดร.เอมอร  อังสุรัตน  

รองศาสตราจารย ดร.ศุภพร  ไทยภักดี  

 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  สมพงษ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาถ  พันธุมนาวิน  

รองศาสตราจารย ดร.สมยศ  ทุงหวา  

รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกจิ  

รองศาสตราจารยบําเพ็ญ เขียวหวาน  

ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ฤกษหราย 

รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี  นฤทุม  
 
 

  

 
 
 


