
คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวชิาการ 
 
คณะกรรมการอํานวยการจดัประชุมวิชาการ 
ที่ปรึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

   เลขาธกิารสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ

   คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  

   นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมอารักขาพืชไทย  

   นายกสมาคมดินและปุย แหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมศิษยเกาวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ  

   นายกสมาคมสงเสริมการเกษตรแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมโคเนื้อพันธุกําแพงแสน  

   นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแหงประเทศไทย  

   นายกสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย  

ประธานกรรมการ  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

รองประธานกรรมการ  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ 

กรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ หัวหนางานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

กรรมการ   ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

     ผูชวยรองอธิการบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ  

     ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม  

     คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  

     คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  

     คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

     รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  กําแพงแสน  

     คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

     คณบดีคณะประมง  

     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกําแพงแสน  

     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  



     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน  

     ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา 

      และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว  

     ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

     ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. กพส.  

 
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประธานอนุกรรมการ  นายนรุณ  วรามิตร 

รองประธานอนุกรรมการ นางสาวอัญมณี  อาวุชานนท 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวจุฑามาศ  รมแกว 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางชุติกาญจน ฤกษประทานชัย 

    นางสาวสารภี  ตั้งเจริญ 

    นางสาวจิดาภา  จิตรักษา 

    นางสาวเบญจมาศ ยศศักดิ์ศรี 

    นางสาวศุภธิดา  ศิริสวัสดิ์   

นางสาวสุจินต  ภัทรภูวดล   

นางจินตนา  อันอาตมงาม   

นายนันทศักดิ์ ปนแกว   

นางอุไรวรรณ  นิลเพ็ชร   

นางสาวเกวลิน  ศรีจันทร   

นางนภาพร  พันธุกมลศิลป   

นางพรศิริ  เล้ียงสกุล   

นายอนุรักษ อรัญญนาค   

นางสาวอัญธิชา  พรหมเมืองคุก   

นางสาววชิรญา  อิ่มสบาย   

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาสัตวและสตัวแพทย 
ที่ปรึกษา   คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  

    รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 

   ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

   หัวหนาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน 

ประธานอนุกรรมการ   นายทวีศักดิ์  สงเสริม 

รองประธานอนุกรรมการ นายเลอชาติ บญุเอก 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาววราพร  พมิพประไพ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางรพีพรรณ  มีสงา    



    นางขวัญตา  พฒันธารา 

    นางภคอร  อัครมธุรากุล 

    นายจักรกฤษณ  ชาํนาญกิจ 

อนุกรรมการ  นางวิไลลักษณ  ชาวอุทัย  

นางสุกัญญา  จัตตุพรพงษ  

นายปริวรรต  พูลเพิ่ม  

นายสุริยะ  สะวานนท  

นางจันทรจิรา  ภวภูตานนท  

นางยุวเรศ  เรืองพานิช  

นางสาวสิรินทรพร  สินธุวณชิย 

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ที่ปรึกษา   นายบัญชา  ขวญัยืน  

    นายเชาว  อินทรประสิทธิ์  

    นายเสกสรร  สีหวงษ  

    นายวราวุธ  วฒุิวณิชย  

    นายประเทือง  อุษาบริสุทธิ ์ 

    นางสาวงายงาม  ประจวบวัน 

ประธานอนุกรรมการ  นายศิริศักดิ์   เชิดเกียรติพล 

รองประธานอนุกรรมการ นายหทัยเทพ  วงศสุวรรณ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวหิรัญญกานต  กลํ่าทอง       

อนุกรรมกรรมการ  นายวัชรพล  ชยประเสริฐ  

นายวิษุวัฒก  แตสมบัติ  

นายวรศักดิ์    สมตน  

นายวิชัย  กิจวทัวรเวทย  

นายปรีดา  ปราฏมาก  

นายรังสรรค  ชัยศรีเจริญ  

นายสมบัติ  ขาวประทีป  

นายสุทธิพร  เนียมหอม  

นายอรรถวุฒิ  ร่ืนเริงใจ  

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ประธานอนุกรรมการ  คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

อนุกรรมการและเลขานุการ วาที่รอยตรีศิริชัย  ศรีพรหม 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางจันทมิา  จาํนงคนารถ 



    นางสาวเมธาพร  ฮงกือ 

    นางสาวจุฑาทพิย  ยอดดี 

อนุกรรมการ   นายวินัย  พูลศรี  

นาวาอากาศโทสุมิตร  สุวรรณ  

นายอธิเกียรติ  ทองเพิ่ม  

นายธารินทร  กานเหลือง  

นายคมกริช  เชาวพานิช  

นายวีรฉัตร  สุปญโญ  

นายชูวิทย  รัตนพลแสนย  

นางสาวมลิวัลย  กาญจนชาตรี  

นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม  

นางสาวอัจฉรา  ปุราคม  

นางสาวสุภาภรณ  สงคประชา  

นางจิราภรณ  กาแกว  

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประธานอนุกรรมการ  นายอนามัย  ดาํเนตร  

รองประธานอนุกรรมการ นางวลี  สงสุวงศ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นายปยะพงษ  เลาศรีรัตนชัย 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายธนกฤต  ตะวงษ 

    นางสาวจุฬาลักษณ  พมิพเจรญิ 

    นายบัณฑิต  คุมประวัต ิ

    นางสาวอุทุมพร  เจเถื่อน 

อนุกรรมการ   นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข   

นายจิรายุ   ทัพพุม   

นายประสงค  กัลยาณธรรม  

นางสุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล  

นางสาวโชติมา  แกวกอง  

นางสาวพัชรา  จตุรโกมล  

นางประไพศรี  วิเศษสุขพงศ  

นางสาวชูศรี  บัณฑิตวิไล  

นายอุดม  ศรีนนท  

นายวิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย  

  นางสาวสุภณิดา  พวงผกา  

นางสาวปทมา  จันทรเจริญสุข  



นางสาวปราณี  โชคขจิตสัมพนัธ  

นางสาวกาญจนา  โรจนพานชิ  

นางสาวจุรีวรรณ  จันพลา  

นางสาวฉัตกฤษ  ร่ืนจิตต   

นายสมนึก  จงไพบูลยกิจ  

นายพงศพันธ  ศรีเมือง  

นางสาวบุศยรินทร  กองแกว  

นายดํารงค  ถาวร  

นางสาวอรประพิณ  กิตติเวช  

นายทิสวัส  ธํารงสานต  

นายกฤช  วีรกลุ  

นายศุภเดช  สุจินพรัหม  

นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมทองอินทร  

นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  

นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ 

นายขจิต  ฝอยทอง 

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 
ที่ปรึกษา   นายแพทยอรรถ  นานา  

    นางสุพิตร  สมาหิโต  

    นายวิชิต  คนึงสุขเกษม  

นางวัลลีย  ภัทโรภาส 

ประธานอนุกรรมการ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ  

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางมณฑนี  อบุลสิงห 

    นางสาวเรวดี  ภูอุดม  

    นางสาวชนาภา  อินจัน  

    นางสาวพรทิพย  สังขกล่ินหอม 

อนุกรรมการ   นางสาวสิริพร  ศศิมณฑลกุล  

นายอภิลักษณ  เทียนทอง  

นางสาวอําพร  ศรียาภัย  

นายไพฑูรย  วงศอนุการ  

นายจักรพงษ  ขาวถิ่น  

นางสาวนันทวัน  เทียนแกว    

นางสาวสมภิยา  สมถวิล  



นางสาวสุพัชรินทร  ปานอุทัย  

นางสาววิมลมาศ  ประชากุล  

นายอิษฎี  กุฏอนิทร  

นายอภิวัฒน  จําเดิม  

นายอาริสร  กาญจนศิลานนท  

นางสาวไพลิน  เผือกประคอง  

นางสาวเพ็ญนิภา  นิลสวัสดิ์  

นายสิทธิ์  ธีรสรณ  

นายสรายุทธ  นอยเกษม  

 
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ประธานอนุกรรมการ  นางสาววรางคณา  จิตตชุม 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวสกณุา  บาํรุง 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ 

อนุกรรมการ   นางสาวนวลจันทร  มัจฉริยกุล  

นายอาทร  ลอยสรวงสิน  

นางสาววันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย  

นายรัชพล  พะวงศรัตน  

นางสุทธิชา  ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค  

นางสาวกมลทิพย  ขัตติยะวงศ  

นางสาววีนาวรรณ  สมผล  

นายสุนันท  ทิพยทิพากร  

  
คณะอนุกรรมการจัดประชมุวิชาการ สาขาสงเสริมการเกษตร 
ประธานอนุกรรมการ  นางสาวศภุพร  ไทยภักดี  

รองประธานอนุกรรมการ นายชัชชัย  แกวสนธิ 

    นางเอมอร  อังสุรัตน  

    นางชัชรี  นฤทมุ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวนริศรา  อินทะสิริ    

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวณัฐชนา  พวงทอง 

    นางสาวมณฑา  ลํ้าเลิศ 

    นางสาวกมลวนัท  หวยหงษทอง     

อนุกรรมการ   นางพันธจิตต  สีเหนี่ยง  

นายเกษมสันต  สกุลรัตน  

นายสุเมธ  ชัยไธสง  



นางสาวสุชีรา  มาตยภูธร  

   นายไพบูลย  ชัน้เจริญศรี  

 
คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร 
ประธานอนุกรรมการ  นายภาสกร  วิริยารัมภะ  

รองประธานอนุกรรมการ นางอัมพร  รัตนภักดิ์  

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาคร  ชินวงค  

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวนิลุบล  สุขภาพ 

อนุกรรมการ   นางชัชรี  นฤทมุ  

นายอดุลย  อภนิันทร  

นายปริทรรศน  นฤทุม  

นายศิริชัย  บัวฝร่ัง  

นางสาวกันยารัตน  เชี่ยวเวช  

นายเกษมสันต  สกุลรัตน   

 
คณะอนุกรรมการฝายจัดทาํวิทยาสาร 
ประธานอนุกรรมการ  นางพิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ

รอบประธานอนุกรรมการ นางสาวมณี  ตันติรุงกิจ  

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวอตินุช  แซจวิ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นางสาวพรลภัส  สุขสมรูป 

    นางสาวสุณี  พสุูวรรณ 

อนุกรรมการ   นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักดิ์  

นางสุดาวรรณ  เชยชมศร ี  

นางอัญชลี  รวโีรจนวิบูลย  

นางรงรอง  หอมหวล  

นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ  

นายวัชรพล  ชยประเสริญ  

นางศศิธร  นาคทอง  

นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ  

นางสาวพรพิมล  หรรษาภิรมยโชค  

นางสาวสุภาพร  สารทลาลัย  

นายพิษณุ  บญุศิริ  

นายวินัย  จอมแกว  

นายภานุวัฒน  ปญจเมธ ี  

 



คณะอนุกรรมการฝายเลขานุการ 
ประธานอนุกรรมการ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา (กาํแพงแสน) 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางลาวัลย  เกียรติกําจาย 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา 

    นางพรรวินท  จันทรคลองใหม  

    นางศรินทร  คําคอนสาร 

อนุกรรมการ   เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาสัตวและสัตวแพทย  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาวิศวกรรมศาสตร  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาสงเสริมการเกษตร  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวชิาการ  

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เลขานุการอนุกรรมการฝายประกวดผลงานภาคโปสเตอร  

  เลขานุการอนุกรรมการฝายจัดทําวิทยาสาร   

  นางวรรณา  อุไรรงค   

  นางสาววรรณนา  วองไววฒุ ิ     

นางจินตนา  ออนศิริ     

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
  ผูชวยศาสตราจารยปติ  กันตังกุล 

  ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล  ณรงคะชวนะ 

  ผูชวยศาสตราจารยเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

  ผูชวยศาสตราจารยชัยสิทธิ์  ทองจู 

  รองศาสตราจารยรังสฤษฏ  กาวีตะ 



  ผูชวยศาสตราจารยสุตเขตต  นาคะเสถียร 

  นายศุภชัย  อําคา 

  นายธานี  ศรีวงศชัย 

  นายพีรพงษ  แสงวนางคกูล 

  นางสาวเกวลิน  ศรีจันทร 

  นางสาวอัญธิชา  พรมเมืองคุก 

  นางสาวปฐมา  จาตกานนท 

ศาสตราจารยพีระศักดิ์  ศรีนิเวศน 

รองศาสตราจารยสมบัติ  ชิณะวงศ 

รองศาสตราจารยอภิชาต  วรรณวิจิตร 

รองศาสตราจารยนวรัตน  อุดมประเสริฐ 

รองศาสตราจารยเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 

รองศาสตราจารยสนธิชัย  จันทรเปรม 

นายวิทิตร  ใจอารีย 

รองศาสตราจารยทศพล  พรพรหม 

รองศาสตราจารยประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ 

ผูชวยศาสตราจารยชูศักดิ์  จอมพุก 

นางสาวบุบผา  คงสมัย 

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  รมแกว 

นายทิวา  พาโคกทม 

ผูชวยศาสตราจารยชเนษฏ  มาลําพอง 

ผูชวยศาสตราจารยนุรณ  วรามิตร 

นางสาวนงลักษณ  เทียนเสรี 

นายวีระพันธุ  สรีดอกจันทร 

นางพรศิริ  เล้ียงสกุล 

นางสาวพัชรินทร  ตัญญะ 

นายประกิจ  สมทา 

นายอนุรักษ  อรัญญนาค 

ผูชวยศาสตราจารย อรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน 

ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ฮงประยูร 

นางสาวนภาพร  วงษโพธิขอม 

นางสาวฝอยฝา  ชุติดํารง 

รองศาสตราจารยสุเทพ  ทองแพ 

รองศาสตราจารยรวี  เสรฐภักดี 



รองศาสตราจารยกวิศร  วานิชกุล 

รองศาสตราจารยประภาพร  ตั้งกิจโชต ิ

ศาสตราจารยจริงแท  ศิริพานิช 

รองศาสตราจารยศศิยา  ศิริพานิช 

รองศาสตราจารยกฤษณา  กฤษณพุกต 

ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 

ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร 

ผูชวยศาสตราจารยลพ  ภวภตูานนท 

รองศาสตราจารยจุลภาค คุนวงศ 

ผูชวยศาสตราจารยเสริมศิริ  จันทรเปรม 

รองศาสตราจารยอรรัตน  มงคลพร 

รองศาสตราจารยอุณารุจ  บุญประกอบ 

ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ  ดํารงกิตติกุล 

นางสาวอัญมณี  อาวุชานนท 

นายภาสันต  ศารทูลทัต 

นางสาววชิรญา อิ่มสบาย 

นายปยะณัฎฐ  ผกามาศ 

นางสาวเกียรติสุดา  เหลืองวิลัย 

นายเกรียงศักดิ์  ไทยพงษ 

นางราตรี  บุญเรืองรอด 

นางสาวศุภธิดา  ศิริสวัสดิ์ 

ศาสตราจารยทิพยวดี  อรรถธรรม 

รองศาสตราจารยวิวัฒน  เสือสะอาด 

รองศาสตราจารยอินทวัฒน  บุรีคาํ 

รองศาสตราจารยศิริพรรณ  ตันตาคม 

ผูชวยศาสตราจารยโสภณ  อไุรชื่น 

ผูชวยศาสตราจารยอุไรวรรณ  นิลเพ็ชร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทศักดิ์  ปนแกว 

ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิตย  เหรียญวรากร 

รองศาสตราจารยจิระเดช  แจมสวาง 

ผูชวยศาสตราจารยชลิดา  เล็กสมบูรณ 

ผูชวยศาสตราจารยพิสสวรรณ   เจียมสมบตัิ 

นายรณภพ  บรรเจิดเชิดชู 

ผูชวยศาสตราจารยรัชนี  ฮงประยูร 



ผูชวยศาสตราจารยรัติยา  พงศพิสุทธา 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิไล  อินทน ู

รองศาสตราจารยวิชัย  โฆสิตรัตน 

รองศาสตราจารยศศิธร  วุฒิวณิชย 

รองศาสตราจารยสมชาย  สุขะกูล 

นางสาวสุจินต  ภัทรภูวดล 

รองศาสตราจารยสุพัฒน  อรรถธรรม 

ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร  กล่ินคง 

ผูชวยศาสตราจารยอุดม  ฟารุงสาง 

นายชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล 

นางจินตนา  อนัอาตมงาม 

นางสาวอมรศรี  ขุนอินทร 

 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

นางปาริชาติ เบรินส  

รองศาสตราจารยวิชัย กอประดิษฐกุล   

ศาสตราจารย (พิเศษ)สันทัด  โรจนสุนทร 

นางบุษรา  จันทรแกวมณี 

รองศาสตราจารยวัชรินทร ซุนสุวรรณ 

นางสาวมลิวรรณ  นาคขุนทด 

นางสาวสิริพร แจงสุทธิวรวัฒน 

นายสุทิน พรหมโชต ิ

นางศิริณี  พูนไชยศรี 

นายอภิชัย  ดาวราย 

นายพัชริน  สงศรี 

นางสาววรรณวิภา  แกวประดษิฐ 

นางนิตยา  ผกามาศ 

นายธีรยุทธ  เกดิไทย 

นายสุรศักดิ์  บญุแตง 

นายประสาท  เกศวพิทักษ 

รองศาสตราจารยยงยุทธ  โอสถสภา 

รองศาสตราจารยอานัฐ  ตันใช 

นายพิทยากร  ล่ิมทอง 

รองศาสตราจารยสุรเดช  จิตกานนท 

รองศาสตราจารยอิทธิสุนทร  นันทกิจ 



ศาสตราจารยเกียรติคุณปยะ  ดวงพัตรา 

รองศาสตราจารยอภิศักดิ์  โพธิ์ปน 

นายวิสุทธิ์  วีรสาร 

ผูชวยศาสตราจารยวสุ  อมฤตสุทธิ์ 

รองศาสตราจารยงามชื่น  รัตนดิลก 

นางสาวรุงทิวา  วงศกรทรัพย 

รองศาสตราจารย ดร.จวงจันทร  ดวงพัตรา 

รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  จันทกูล  

 
    ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสัตวและสัตวแพทย 
ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารยอุทัย  คันโธ 

รองศาสตราจารยวรวิทย  สิริพลวัฒน 

รองศาสตราจารยนวลจันทร  พารักษา 

ผูชวยศาสตราจารยเลอชาติ  บุญเอก 

นางผกาพรรณ  สกุลมั่น 

รองศาสตราจารยสมิต  ยิ้มมงคล 

รองศาสตราจารยพนัส  ธรรมกีรติวงศ 

รองศาสตราจารยยุวเรศ  เรืองพานิช 

รองศาสตราจารย อรพินท  จินตสถาพร 

นายกําจัด  ร่ืนเริงดี 

รองศาสตราจารย  น.สพ.ทวีศักดิ์  สงเสริม 

รองศาสตราจารย  น.สพ.ธีระ  รักความสุข 

รองศาสตราจารย  สพ.ญ.สุณี  คุณากรสวัสดิ์ 

ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.นรินทร  อุประกรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.พิพัฒน   อรุณวิภาส 

ผูชวยศาสตราจารย  น.สพ.สมชัย  สัจจาพิทักษ 

รองศาสตราจารยสุภาพร  อิสริโยดม 

ผูชวยศาสตราจารยสิรินทรพร  สินธุวณิชย 

ผูชวยศาสตราจารยอรประพันธ  สงเสริม 

ผูชวยศาสตราจารยสุริยะ  สะวานนท 

รองศาสตราจารย น.สพ.ประพฤกษ  ตั้งมั่นคง 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ไชยยันต  เกสรดอกบัว 

ผูชวยศาสตราจารยเสกสม อาตมางกูร 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.เฉลียว  ศาลากิจ 



ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ปริวรรต  พูลเพิ่ม 

รองศาสตราจารยศรีสุวรรณ  ชมชัย 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธเนศร  ทิพยรักษ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ณัฐวุฒิ  รัตนวณิชยโรจน 

นายปรีดา  เลิศวัชระสารกุล 

รองศาสตราจารย น.สพ.ธีระพล  ศิรินฤมิตร 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.พรทิพภา  เล็กเจริญสุข 

ผูชวยศาสตราจารย สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.สุเจตน  ชื่นชม 

สพ.ญ.วราพร  พิมพประไพ 

รองศาสตราจารย สพ.ญ.ปฐมาพร  เอมะวิศิษฎ 

รองศาสตราจารยชัยภูมิ  บัญชาศักดิ์ 

ผูชวยศาสตราจารยพรรณวดี  โสพรรณรัตน 

รองศาสตราจารยสมเกียรติ  ประสานพานิช 

ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  นาคทอง 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารยจุฑารัตน  เศรษฐกุล 

รองศาสตราจารยญานิน  โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารยสัญชัย  จตุรสิทธา 

นายวิทธวัช  โมฬี 

นางอมรรัตน  โมฬี 

นางจินตนา  อินทรมงคล 

นายสกนธ  แสงประดับ 

รองศาสตราจารย เทวินทร  วงษพระลับ 

รองศาสตราจารย รณชัย  สิทธิไกรพงษ 

สพ.ญ.มนยา  เอกทัตย 

สพ.ญ.สุจีรา ปราจริยานนท 

ผูชวยศาสตราจารยคมแข  พิลาสมบัติ 

นางสาวจตุพร  บัณฑิต 

น.สพ.วงศอนันต  ณรงควาณิชการ 

สพ.ญ.ลัดดา  ตรงวงศา 

 

 

 



    ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารยธัญญา  นิยมาภา 

รองศาสตราจารยวิชา  หมั่นทาํการ 

รองศาสตราจารยประเทือง  อษุาบริสุทธิ ์

รองศาสตราจารยรัตนา  ตั้งวงศกิจ 

รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ 

ผูชวยศาสตราจารยพจนา  สีมันตร 

รองศาสตราจารยสมยศ  เชิญอักษร 

รองศาสตราจารยอนุพันธ  เทอดวงศวรกุล 

รองศาสตราจารยบัญชา  ขวญัยืน 

รองศาสตราจารยวราวุธ  วุฒวิณิชย 

รองศาสตราจารยสันติ  ทองพํานัก 

ผูชวยศาสตราจารยเอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย 

นายสมชาย  ดอนเจดีย 

นางจิระกานต  ศิริวิชญไมตรี 

นายวิษุวัฒก  แตสมบัติ 

ผูชวยศาสตราจารยมนตทิพย  ช่าํชอง 

ผูชวยศาสตราจารยเชาว  อินทรประสิทธิ์ 

นายอมรเดช  พุทธิพิพัฒนขจร 

นายณัฐดนัย  ตัณฑวิรุฬห 

นายหทัยเทพ  วงศสุวรรณ 

นายปรีดา  ปรากฏมาก 

นายสุทธิพร  เนียมหอม 

รองศาสตราจารยวิชัย  กิจวัทวรเวทย 

นางปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน 

นายสมชาย  ประยงคพันธ 

นายฐิติพงษ  สถิรเมธีกุล 

นายอมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒนขจร 

นายกายรัฐ  เจริญราษฎร 

นายรังสรรค  ชัยศรีเจริญ 

 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 
  นางสาวเทวรัตน  ทิพยวมิล 

  นายกระวี  ตรีอาํนรรค 



นางรัตนา  การุญบุญญานันท 

นายพยุงศักดิ์  จุลยุเสน 

นายวรศิษฐ  ตรูทัศนวินท 

นายวิชญ  ศรีวงษา 

นายคมสัน  ไชโย 

ผูชวยศาสตราจารยอารียา  ฤทธิมา 

นางพรรณพิมพ  พุทธรักษา  มะเปยม 

รองศาสตราจารยอัมพวัน  ตั๊นสกุล 

นางสาวสุนัน  ปานสาคร 

นางสาวพรทิพย  ศิริสุนทราลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารยทศนพ  กาํเนิดทอง 

รองศาสตราจารยสมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร 

นายปาษาณ  กลุวานิช 

ผูชวยศาสตราจารยปณรสี  ฤทธิประวัต ิ

ผูชวยศาสตราจารยธนาดล  คงสมบูรณ 

นายกิตติ  ทรัพยประสม 

นายทวิช  พูลเงิน 

นายนที  สุริยานนท 

ผูชวยศาสตราจารยพรรณฤมล  เต็มดี 

นายบุญเสริม  แกวกําเนิดพงษ 

นางสาวกลางใจ  สิทธิถาวร 

นายรวิศว  บานชื่น 
 
  ผูทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
รองศาสตราจารยประสงค  ตันพิชัย 

ผูชวยศาสตราจารยสันติ  ศรีสวนแตง 

ผูชวยศาสตราจารย นาวาอากาศโทสุมิตร  สุวรรณ 

นางสาวสุภาภรณ  สงคประชา 

นางสาววิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ 

นางสาวสิรีรัตน  เชษฐสุมน 

นางสุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา 

นางสาวพรพิมล  หรรษาภิรมยโชค 

นางนันทรัตน  เครืออินทร 

นางสาวกุลธิดา  นุกูลธรรม 



นางสาวทัศตริน  เครือทอง 

นางสาวกนิษฐา  เชาววฒันกุล 

รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา 

ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย  ศรพีรหม 

ผูชวยศาสตราจารยวินัย  พูลศรี 

ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  ถนอมสุข 

นางสาวอัจฉรา  ปุราคม 

นายสมบุญ  ศลิปรุงธรรม 
 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก  

รองศาสตราจารยผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล 

รองศาสตราจารยจรูญศรี  มาดิลกโกวิท 

รองศาสตราจารยภาณุวัฒน  ภักดีวงศ 

นางสาวอุบลวรรณ  หงษวิทยากร 

นางสาวพัชรา  เอี่ยมกิจการ 

นายคนึงเดช  เชื่อมวราศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวัชรา  เลาเรียนดี 

นายเกรียงศักดิ์  สังขชัย 

ผูชวยศาสตราจารยอรพิณ  ศริิสัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารยพูนสุข  อดุม 

รองศาสตราจารยอรจรีย  ณ ตะกั่วทุง 

ผูชวยศาสตราจารยเกษม  นครเขตต 

รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย 

ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์  สุริยะจันทร 

รองศาสตราจารยไพวัลย  ตัณลาพุฒ 

รองศาสตราจารยอุดร  รัตนภักดิ์ 

รองศาสตราจารยเอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท 

 
  ผูทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน 
รองศาสตราจารยทองฟู  ศิริวงษ 

 รองศาสตราจารยสันติยา  เอกอัคร 

 รองศาสตราจารยชูชีพ  พิพัฒนศิถี 

 รองศาสตราจารยสมถวิล  ธนะโสภณ 

 รองศาสตราจารยพวงเพชร  สุรัตนกวีกุล 



 รองศาสตราจารยมนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ 

 รองศาสตราจารยสุภัทรา  น. วรรณพิณ 

 รองศาสตราจารยจตุพร  บานชื่น 

 รองศาสตราจารยนันทนา  เลิศประสบสุข 

 ผูชวยศาสตราจารยเกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ 

 ผูชวยศาสตราจารยชไมภัค  เตชัสอนันต 

 ผูชวยศาสตราจารยปราณี  โชคขจิตสัมพันธ 

 นายอุดม  ศรีนนท 

 นายวิโรจน  เดชนําบัญชาชัย 

 นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง 

 นางสาวนพวรรณ  ฉิมรอยลาภ 

 นายอนามัย  ดําเนตร 

 นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย 

 นายจิรายุ  ทัพพุม 

 นายประสงค  กัลยาณธรรม 

 นางสุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล 

 นางสาวโชติมา  แกวกอง 

 นางสาวบุศยรินทร  กองแกว 

 นายวิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย 

 นายทิสวัส  ธํารงสานต 

 นายพงศพันธ  ศรีเมือง 

 Mr. Zachary Quintan Eugene Bossart 

 Mr. Wilhelm Josef Holzehuh 

 Mr. Bruce Ricketts 
 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุไร  พงษทองเจริญ 

รองศาสตราจารยวิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย 

รองศาสตราจารยอรุณี  วิริยะจิตรา 

รองศาสตราจารยศรีภูมิ  อัครมาส 

รองศาสตราจารยเฉลียวศรี  พิบูลชล 

รองศาสตราจารยบุษบา  กนกศิลปธรรม 

รองศาสตราจารยสมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ 

รองศาสตราจารยวิชัย  ศรีคํา 

ผูชวยศาสตราจารยอุบล  สรรพัชญพงษ 



ผูชวยศาสตราจารยกาญญรวี  อนันตอัครกุล 

ผูชวยศาสตราจารยอุษา  นอยทิม 

ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ  บุญกิจ 

ผูชวยศาสตราจารยมณีปน  พรหมสุทธิรักษ 

นายสุทิติ  ขัตติยะ 

นายพรสิน  สุภวาลย 

นายวรพงศ   ภูมิบอพลับ 

นายเทิดชาย  ชวยบํารุง 

นางสาวภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ 

นายพงษพัฒน  รักอารมณ 

นางสาวอรุณธดี  ตรุงอําไพ 

นายประพนธ  จุนทวิเทศ 

นางสาวอรพรรณ   วีระวงศ 

นางแสงจันทร   เหมเชื้อ 

นางสาวสุภาภรณ   ยิ้มวิลัย 

นายดวงเดน   บุญปก 
 

ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 
ผูทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารยสุพิตร  สมาหิโต 

รองศาสตราจารยวัลลีย  ภัทโรภาส 

ผูชวยศาสตราจารยสิริพร  ศศิมณฑลกุล 

ผูชวยศาสตราจารยราตรี  เรืองไทย 

นางสาวอาภัสรา  อัครพันธุ 

นายจักรพงษ  ขาวถิ่น 

นางสาวสุพัชรินทร  ปานอุทัย 

นางสาววิมลมาศ  ประชากุล 

นายอิษฎี  กุฏอนิทร 

นางสาวอําพร  ศรียาภัย 

นางสาวสมภิยา  สมถวิล 

ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ  เทียนทอง 

นายไพฑูรย  วงศอนุการ 

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิ์  ธีรสรณ 

นายสรายุทธ  นอยเกษม 
 



ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 
นายทศพร  ยิ้มลมัย 

ผูชวยศาสตราจารยพงษจันทร  อยูแพทย 

ผูชวยศาสตราจารยนพ.ภาสกร  วัธนธาดา 

รองศาสตราจารยรุงทิวา  วัจฉละฐิติ 

ผูชวยศาสตราจารยนฤพนธ  วงศจตุรภัทร 

นายสมชาย  ประเสริฐศิริพันธ 

นายคุณัตว  พธิพรชัยกุล 

นายพิชิต  เมืองนาโพธิ ์

ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร 

นางสาวอรอุมา  บุญยารมย 

รองศาสตราจารยไถออน  ชินธเนศ 

นายพงษศักดิ์  สวัสดิเกียรติ 

นายวิชากร  เฮงษฎีกุล 

ผูชวยศาสตราจารยดรุณวรรณ  สุขสม 

นางสาวมาลี  กิตติกัมปนาท 

ผูชวยศาสตราจารยวรรธนะ  ชลายนเดชะ 

นายวิชิต  คนึงสุขเกษม  

 
ผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

ผูทรงคุณวุฒภิายใน  
รองศาสตราจารย วีรชัย พุทธวงศ 

นางสาวประภา โซะสลาม 

นายอารม อันอาตมงาม 

นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย 

นายรัชพล พะวงศรัตน 

นายสุทธิเดช ปรีชารัมย 

นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค 

นางสาวกมลทิพย ขัตติยะวงศ 

นายพิเชษฐ อนรัุกษอุดม 

นายวิเนตร แสนหาญ 

นายจุฑา มุกดาสนิท 

รองศาสตราจารยนิพนธ ตังคณานุรักษ 

รองศาสตราจารยมังกร โรจนประภากร 

รองศาสตราจารยสมหวัง ขันตยานุวงศ 



รองศาสตราจารยพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล 

ผูชวยศาสตราจารยสุพร  นุชดํารง 

ผูชวยศาสตราจารยฐิติยา  แซปง 

นายคฑาวุฒิ  โสภาลุน 

นายสุนันท  ทิพยทิพากร 

นางอรวรรณ  ชณุหชาติ 

นางสาวปยะมาศ  ศรีรัตน 

นายกฤตชญา  อิสกุล  

 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารยมนัส แซดาน 

ผูชวยศาสตราจารยวยา พุทธวงศ 

นางสาวศิริรัตน    ชูสกุลเกรียง 

ผูชวยศาสตราจารยอรนาถ  สุนทรวัฒน 

นางสาวนันทนิตย  วานิชาชวีะ 

ศาสตราจารยอาํนวย ขนันไทย 

ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต 

ศาสตราจารยสมพงษ ธรรมพงษา 

รองศาสตราจารยสุคนธ พานิชพันธ 

นายนาวี กังวาลย 

ผูชวยศาสตราจารยปยรัตน นมิมานพิภักดิ ์

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย ลาภอนันตนพคุณ 

ผูชวยศาสตราจารยวินิตา บณุโยดม 

รองศาสตราจารยอภินภัส รุจิวตัร 

นายพลยุทธ ศุขสมิติ 

นายสมบุญ สหสิทธิวัฒน 

รองศาสตราจารยดวง พุธศุกร 

ศาสตราจารยสันทัด ศิริอนันตไพบูลย 
 

 ผูทรงคุณวุฒิ สาขาสงเสริมการเกษตร 
ผูทรงคุณวุฒภิายใน  

ผูชวยศาสตราจารยทิพวัลย  สีจันทร 

ผูชวยศาสตราจารยพันธจิตต  สีเหนี่ยง 

รองศาสตราจารยณรงค  สมพงษ 

รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ 



รองศาสตราจารยศุภพร  ไทยภักดี 

รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร 

รองศาสตราจารยเอมอร  อังสุรัตน 

นางสาวณัฐชนา  พวงทอง 
 
ผูทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารยชัชรี  นฤทุม 

รองศาสตราจารยนาถ  พันธมุนาวิน 

รองศาสตราจารยสมยศ   ทุงหวา 

รองศาสตราจารยอาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ 

รองศาสตราจารยบําเพ็ญ  เขยีวหวาน 

ศาสตราจารยดิเรก  ฤกษหราย 
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