
 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการ 

และ 

ผู้ทรงคณุวฒิุ 

  



 



คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิ

คณะกรรมการอาํนวยการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 

ที่ปรึกษา  อธิการบดี 

   ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษ นายศิริ  ลยีวฒันานพุงศ์  

   ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษ นายอดุร  รัตนภกัด์ิ 

ประธานกรรมการ  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและเลขานุการ  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกนัคณุภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 

    ผู้ อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน) 

ผู้ช่วยเลขานุการ   หวัหน้างานธุรการ กองธุรการ (กําแพงแสน) 

    นางอมุากร  วิสิฐอดุรการ 

กรรมการ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจยั วิทยาเขตกําแพงแสน  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษาและวิเทศสมัพนัธ์ 

     ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม  

     คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

     คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

     รองคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์  กําแพงแสน 

     คณบดีคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

     ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา  กําแพงแสน 

     รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน บณัฑิตวิทยาลยั 

     ผู้ อํานวยการสถาบนัสวุรรณวาจกกสิกิจฯ 

     ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

     ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

     ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

     ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยัควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคกลาง) 

     ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

     หวัหน้าสถานีวิจยัประมงกําแพงแสน  

       

       

       

      



            

คณะกรรมการดาํเนินงานจัดประชุมวิชาการแห่งชาติ 

ที่ปรึกษา ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษ นายศิริ  ลียวฒันานพุงศ์ 

   ผู้ทรงคณุวฒิุพิเศษ นายอดุร  รัตนภกัด์ิ 

ประธานกรรมการ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน       

กรรมการและเลขานุการ  ผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการศนูย์กีฬา กําแพงแสน 

     ผู้ อํานวยการกองอาคารสถานท่ี (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการกองยานพาหนะภมิูทศัน์และสิ่งแวดล้อม (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการกองแผนงานและประกนัคณุภาพ 

     ผู้ อํานวยการกองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

     ผู้ อํานวยการกองคลงั (กําแพงแสน) 

     ผู้ อํานวยการทรัพยากรบคุคล 

ผู้ช่วยเลขานุการ   หวัหน้างานธุรการ กองธุรการ (กําแพงแสน) 

     นางอมุากร  วิสิฐอดุรการ 

     นางปฏิญญา  ชวนชม 

กรรมการ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจยั วิทยาเขตกําแพงแสน 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษาและวิเทศสมัพนัธ์ 

     ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกนัคณุภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 

     ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดัหารายได้ 

      (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี ยานพาหนะและรักษาความปลอดภยั 

      (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกนัคณุภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

      (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกนัคณุภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่ผลงานนิสิต 

      (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

      (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน) 



     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดัสมัมนาและประชมุวิชาการ 

      (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษาและวิเทศสมัพนัธ์) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวิจยัด้านพืช  

      และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร (คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวิจยัด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

      (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวิจยัด้านการศกึษา และพฒันาชมุชน 

      (คณบดีคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวิจยัหอสมดุ 

      (ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดัการประกวดและแข่งขนัระดบันกัเรียน 

      (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดัแสดงและประกวดพืช 

      (คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวิจยัและประกวดสตัว์ 

      (ผู้ อํานวยการสถาบนัสวุรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพฒันา 

      ปศสุตัว์และผลิตภณัฑ์สตัว์) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านสตัวแพทย์ 

      (รองคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายจดันิทรรศการด้านประมง 

      (หวัหน้าสถานีวิจยัประมง กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านวิจยัและพฒันา 

      (ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและชมุชนสมัพนัธ์ 

      (ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และปฏิคม 

      (ผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

      (ผู้ อํานวยการสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายศิลปวฒันธรรมและบนัเทิง 

      (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวฒันธรรม) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

      (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศกึษาและวิเทศสมัพนัธ์) 

 

 



     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพและการกีฬา 

      (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

      (ผู้ อํานวยการกองกิจการนิสิต กําแพงแสน) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการพืชผกั 

      (นางสาวสิริกลุ  วะสี) 

     ประธานคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการกล้วยไม้ 

      (นายประสงค์  ตนัพิชยั) 

     รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน บณัฑิตวิทยาลยั 

     ผู้ อํานวยการศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

     ผู้ อํานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

     ผู้ อํานวยการศนูย์ควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคกลาง) 

คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประธานอนุกรรมการ  นายนรุณ  วรามิตร 

รองประธานอนุกรรมการ นางสาวอญัมณี  อาวชุานนท์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวจฑุามาศ  ร่มแก้ว 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางพิมพ์พิศา  ฤกษ์ประทานชยั 

    นางสาวสารภี  ตัง้เจริญ 

    นางสาวจิดาภา  จิตรักษา 

    นางสาวเบญจมาศ ยศศกัด์ิศรี 

อนุกรรมการ   นางศภุธิดา  อบัดลุลากาซิม   

นางสาววชิรญา  อ่ิมสบาย   

นางสาวสนิุศา  สงวนทรัพย์   

นายนนัทศกัด์ิ ป่ินแก้ว   

นางอไุรวรรณ  นิลเพ็ชร์   

นางสาวเกวลิน  ศรีจนัทร์   

นางนภาพร  พนัธุ์กมลศิลป์  

นางนงลกัษณ์  เทียนเสรี 

นายอนรัุกษ์  อรัญญนาค   

นางจินตนา  อนัอาตม์งาม   



 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาสัตว์และสัตวแพทย์ 

ที่ปรึกษา   คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  

    รองคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน 

   ผู้ อํานวยการสถาบนัสวุรรณวาจกกสิกิจฯ 

ประธานอนุกรรมการ   หวัหน้าภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน 

รองประธานอนุกรรมการ นายทวีศกัด์ิ  สง่เสริม 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางยวุเรศ  เรืองพานิช 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววิราวรรณ  นชุนารถ    

    นายภมูพงศ์  บญุแสน 

    นางสาวจไุรรัตน์  ศิรินนัท์ 

    นางสมุาลี  มกุดา 

อนุกรรมการ  นายเลอชาติ  บญุเอก 

นางวิไลลกัษณ์  ชาวอทุยั 

นางอรประพนัธ์  สง่เสริม  

นายปริวรรต  พลูเพ่ิม  

นายสริุยะ  สะวานนท์  

นางจนัทร์จิรา  ภวภตูานนท์ 

นางสาวสิรินทร์พร  สินธุวณิชย์ 

นายเนรมิต  สขุมณี 

นายคงปฐม  กาญจนเสริม  

นางสาวสกุญัญา  รัตนทบัทิมทอง 

นางวนิดา  สืบสายพรหม 

นายประหยดั  ทิราวงศ์ 

นายขนุพล  พงษ์มณี 

นายสชุาติ  สงวนพนัธุ์ 

นางอรทยั  จินตสถาพร 

นางวรรณี  ชิวปรีชา 

นายอรรถวฒิุ  พลายบญุ 

 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประธานอนุกรรมการ  นางสาววรางคณา  จิตตชุ่ม 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวสกณุา  บํารุง 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวพชัริดา  สระทองคํา 



อนุกรรมการ   นางสาววนัเพ็ญ  เหลา่ศรีไพบลูย์  

นายรัชพล  พะวงศ์รัตน์ 

นายอาทร  ลอยสรวงสิน  

นายสหณฐั  เพชรศรี 

นางสทุธิชา  ณ ระนอง ธรรมสทิธิรงค์   

นางสาววีนาวรรณ  สมผล  

นางนงพงา  จรัสโสภณ  

นางสาวนํา้ฝน  ทองทวี 

นายทรงศกัด์ิ  บญุสวุรรณ์ 

 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ปรึกษา   นายบญัชา  ขวญัยืน  

    นายเชาว์  อินทร์ประสิทธ์ิ  

    นายเสกสรร  สีหวงษ์  

    นายวราวธุ  วฒิุวณิชย์  

    นายประเทือง  อษุาบริสทุธ์ิ  

    นางสาวง่ายงาม  ประจวบวนั 

ประธานอนุกรรมการ  นายศิริศกัด์ิ   เชิดเกียรติพล 

รองประธานอนุกรรมการ นายหทยัเทพ  วงศ์สวุรรณ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวหิรัญญกานต์  กลํ่าทอง       

อนุกรรมการ   นายวชัรพล  ชยประเสริฐ  

นายวิษุวฒัก์  แต้สมบติั  

นายวรศกัด์ิ    สมตน  

นายนนัทศกัด์ิ  ขมหวาน  

นายปรีดา  ปรากฏมาก 

นายอมรฤทธ์ิ  พฒิุพิพฒัน์ขจร   

นายสมบติั  ขาวประทีป  

นายสทุธิพร  เนียมหอม  

นายอรรถวฒิุ  ร่ืนเริงใจ 

นางนงลกัษณ์  สมนัตรัฐ  



 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 

ที่ปรึกษา   นางสพิุตร  สมาหิโต  

นางวลัลีย์  ภทัโรภาส 

    นายกสมาคมสขุศกึษา พลศกึษาและสนัทนาการแห่งประเทศไทย 

    นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  

ประธานอนุกรรมการ  นางราตรี  เรืองไทย 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวอาภสัรา  อคัรพนัธุ์  

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางมณฑนี  อบุลสิงห์ 

    นางสาวเรวดี  ภอูดุม  

    นางสาวชนาภา  อินจนั  

    นางสาวพรทิพย์  สงัข์กลิ่นหอม 

อนุกรรมการ   นางสาวสิริพร  ศศิมณฑลกลุ  

นายอภิลกัษณ์  เทียนทอง  

นางสาวอําพร  ศรียาภยั  

นายไพฑรูย์  วงศ์อนกุาร  

นายจกัรพงษ์  ขาวถ่ิน  

นางสาวนนัทวนั  เทียนแก้ว    

นางสาวสมภิยา  สมถวิล 

นางสาววิมลมาศ  ประชากลุ  

นายอิษฎี  กฏุอินทร์  

นายอภิวฒัน์  จําเดิม  

นายอาริสร์  กาญจนศิลานนท์  

นางสาวไพลิน  เผือกประคอง  

นางสาวเพ็ญนิภา  พลูสวสัด์ิ 

นายศิวะ  ลียวฒันานพุงศ์  

นายสิทธ์ิ  ธีรสรณ์  

นายสรายทุธ์  น้อยเกษม 

นายอบุล  ทองปัญญา 

นายพรพล  พิมพาพร 

นางสาวอรอมุา  บญุยารมณ์ 

นายนิรอมลี  มะกาเจ 

นางสาวกนกวรรณ  ขดัโพธ์ิ 

นางสาวธนาภรณ์  แดงสงูเนิน 



นายโสภณ  สระทองมา 

นายทนงศกัด์ิ  จ้อยร่อย 

นายเชิงชาย  วงัสตางค์ 

นายพฤษภา  ศรีป่ินเป้า 

นางสาวปิยมาศ  เซี่ยงฉิน 

นางรสสคุนธ์  ทองเสมอ 

นางสาวธนาภรณ์  แดงสงูเนิน 

นางสาววีรวลัย์  กสิกลุ 

นางสาวดลนภา  การักษ์ 

นางสาวพิไลวรรณ  กําแพงสมบรูณ์  

 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาส่งเสริมการเกษตร 

ประธานอนุกรรมการ  นางสาวศภุพร  ไทยภกัดี  

รองประธานอนุกรรมการ นายชชัชยั  แก้วสนธิ 

    นางเอมอร  องัสรัุตน์  

    นางชชัรี  นฤทมุ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวนริศรา  อินทะสิริ 

    นางพนัธ์จิตต์  สีเหน่ียง    

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวมณฑา  ลํา้เลิศ 

     นางสาวกมลวนัท์  ห้วยหงษ์ทอง     

อนุกรรมการ   นางทิพวลัย์  สีจนัทร์ 

    นางสาวณฐัชนา  พวงทอง  

นายเกษมสนัต์  สกลุรัตน์  

นายสเุมธ  ชยัไธสง  

นางสาวสชีุรา  มาตยภธูร  

นายไพบลูย์  ชัน้เจริญศรี 

 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์อดุร  รัตนภกัด์ิ 

ประธานอนุกรรมการ  คณบดีคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

รองประธานอนุกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 

    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

    รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา 

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 



อนุกรรมการและเลขานุการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางจนัทิมา  จํานงค์นารถ 

    นางสาวเมธาพร  ฮ่งกือ 

    นางสาวจฑุาทิพย์  ยอดดี 

    นางสาวผจงจิต  มว่งพารา 

อนุกรรมการ   หวัหน้าภาควิชาพลศกึษาและกีฬา 

    หวัหน้าภาควิชาครุศกึษา 

    หวัหน้าภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน 

    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

    นายสบสนัต์ิ  มหานิยม 

    นายสมบญุ  ศิลป์รุ่งธรรม 

    นางณฐัฐิญา  จิตรฉ่ํา 

    นายวิโชติ  พงษ์ศิริ 

    นางแสงเดือน  เจริญฉิม 

    นางรุจิราพร  รามศิริ 

นายสนัติ  ศรีสวนแตง 

นายอภิชาติ  ใจอารีย์ 

นางสาวมยรีุ  ถนอมสขุ 

นางสาวจฑุาทิพย์  ถาวรรัตน์ 

นางสาวสภุาสิณี  นุ่มเนียม 

นางนนัทรัตน์  เครืออินทร์ 

นางสาวกนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ 

นางทศันีย์  จนัติยะ 

นางทศัตริน  วรรณเกตศิุริ 

นางสาวอจัฉรา  ปรุาคม 

นายสมเกียรติ  ศรีอนนัตคม 

นางสาวรัชนี  ชทูอง 

นางศิริมา  เนียมมีศรี 

 

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่งชาต ิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประธานอนุกรรมการ  นายอนามยั ดําเนตร  

รองประธานอนุกรรมการ นางวลี สงสวุงศ์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ นายปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชยั 



อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวแพรว  เกียรติกําจาย 

    นายกฤษฎา  ยาศรี 

    นายเมธา  แก้วแหวน 

    นางสาวรังสิยา  ทองผดุ 

อนุกรรมการ   นางสาวนนัทนา เลิศประสบสขุ   

นายจิราย ุทพัพุ่ม   

นายประสงค์ กลัยาณธรรม  

นางสรุางค์ ณรงค์ศกัด์ิสกลุ  

นางสาวโชติมา แก้วกอง  

นางสาวพชัรา จตรุโกมล 

นางสาวชศูรี บณัฑิตวิไล 

นายอดุม ศรีนนท์  

นายวิสทุธ์ิ จรูญธวชัชยั  

นางสาวสภุณิดา  พวงผกา 

นางสาวปัทมา จนัทร์เจริญสขุ  

นางสาวปราณี โชคขจิตสมัพนัธ์  

นางสาวกาญจนา โรจนพานิช  

นางสาวจรีุวรรณ จนัพลา  

นางสาวฉตักฤษ  ร่ืนจิตต์   

นายสมนกึ จงไพบลูย์กิจ  

นายพงศ์พนัธ์ ศรีเมือง  

นางสาวบศุยรินทร์ กองแก้ว  

นายดํารงค์ ถาวร  

นางสาวอรประพิณ กิตติเวช  

นายทิสวสั ธํารงสานต์  

นายกฤช วีรกลุ  

นายศภุเดช สจิุนพรัหม  

นางสาวกมลวรรณ เอ่ียมทองอินทร์  

นางสาวจารุพร พงษ์ศิริเวทย์  

นายทรงศกัด์ิ บญุสวุรรณ์  

นายขจิต  ฝอยทอง 

นายภพสรรค์  เหลืองวิไล 

นางสาวนาตยา  ทองดอนพุ่ม 

นายเจริญพงษ์  จีนาคม 



นางสาววิราวรรณ  แก้วแหวน 

นางสาวเพ็ญศิริ  กิมฮะ 

นายรัฐจกัร  พลบัพลาไชย 

นางสาวเขวิกา  สขุเอ่ียม 

นายอิทธินนัท์  คิมหะจนัทร์ 

นางสาวชติุมณฑน์  ตรีอํานรรค 

นางสาววิชชดุา  ขําประถม  

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ 

ประธานอนุกรรมการ  นายชเูกียรติ  รักซ้อน  

รองประธานอนุกรรมการ นางรัชนี  จารุสนัต์  

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาคร  ชินวงค์  

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวนิลบุล  สขุภาพ 

อนุกรรมการ   นางชชัรี  นฤทมุ  

นายอดลุย์  อภินนัทร์  

นางอมัพร  รัตนภกัด์ิ 

นายภาสกร  วิริยารัมภะ 

นายเกษมสนัต์  สกลุรัตน์  

นายศิริชยั  บวัฝร่ัง 

นายธเนตร  ศรีสขุ  

นางสาวกนัยารัตน์  เช่ียวเวช  

   

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทาํวิทยาสาร 

ประธานอนุกรรมการ  ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา กําแพงแสน  

อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวพรลภสั  สขุสมรูป 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวสณีุ  พสูวุรรณ 

อนุกรรมการ   นายภานวุฒัน์  ปัญจเมธี 

    นายวินยั  จอมแก้ว 

นางสาวศิริวรรณ  ทิพรักษ์ 

นายอนชุา  วงศ์ปราณีกลุ 

นางสาวภคพร  สารทลาลยั 

นายนิติรงค์  พงษ์พานิช 

นางสาวปิยะรัตน์  วิจกัขณ์สงัสทิธ์ิ 

 



คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

ประธานอนุกรรมการ  ผู้ อํานวยการกองบริการการศกึษา (กําแพงแสน) 

อนุกรรมการและเลขานุการ นางลาวลัย์  เกียรติกําจาย 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา 

    นางพรรวินท์  จนัทร์คลองใหม ่  

    นางสาวรุ้งนภา  เลา่เป่ียม 

    นางสาวอโรชา  ทองลาว 

    นายนิรุทธ์  รวยร่ืน 

อนุกรรมการ   เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาสตัว์และสตัวแพทย์  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพและการกีฬา  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาสง่เสริมการเกษตร  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขาศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  

เลขานกุารอนกุรรมการจดัประชมุวิชาการ  

สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

เลขานกุารอนกุรรมการฝ่ายประกวดผลงานภาคโปสเตอร์  

  เลขานกุารอนกุรรมการฝ่ายจดัทําวิทยาสาร   

  นางวรรณา  อไุรรงค์   

  นางสาววรรณนา  วอ่งไววฒิุ     

นายพลัลภ  สวุรรณฤกษ์     

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

  ศาสตราจารย์พีระศกัด์ิ  ศรีนิเวศน์ 

  ศาสตราจารย์ทิพย์วดี  อรรถธรรม 



  ศาสตราจารย์จริงแท้  ศิริพานิช 

  รองศาสตราจารย์อณุารุจ  บญุประกอบ 

  รองศาสตราจารย์อินทวฒัน์  บรีุคํา 

  รองศาสตราจารย์อรรัตน์  มงคลพร 

  รองศาสตราจารย์อภิชาติ  วรรณวิจิตร 

  รองศาสตราจารย์สพุฒัน์  อรรถธรรม 

  รองศาสตราจารย์สมบติั  ชิณะวงศ์ 

  รองศาสตราจารย์สมชาย  สขุะกลู 

  รองศาสตราจารย์สนธิชยั  จนัทร์เปรม 

  รองศาสตราจารย์ศิริพรรณ  ตนัตาคม 

  รองศาสตราจารย์ศศิยา  ศิริพานิช 

  รองศาสตราจารย์ศศิธร  วฒิุวณิชย์ 

  รองศาสตราจารย์วิวฒัน์  เสือสะอาด 

  รองศาสตราจารย์วิชยั  โฆสิตรัตน 

  รองศาสตราจารย์เรวตั  เลิศฤทยัโยธิน 

  รองศาสตราจารย์รวี  เสรฐภกัดี 

  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฉตัรวชิระวงษ์ 

  รองศาสตราจารย์ประภาพร  ตัง้กิจโชติ 

  รองศาสตราจารย์นวรัตน์  อดุมประเสริฐ 

  รองศาสตราจารย์ธงชยั  มาลา 

  รองศาสตราจารย์ทศพล  พรพรหม 

  รองศาสตราจารย์ชศูกัด์ิ  จอมพกุ 

  รองศาสตราจารย์จลุภาค  คุ้นวงศ์ 

  รองศาสตราจารย์จิระเดช  แจม่สวา่ง 

  รองศาสตราจารย์กวิศร์  วานิชกลุ 

  รองศาสตราจารย์กฤษณา  กฤษณพกุต์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อไุรวรรณ  นิลเพ็ชร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุม  ฟ้ารุ่งสาง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์  วงศ์มณีโรจน์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  อไุรช่ืน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศิริ  จนัทร์เปรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุพงษ์  ดํารงกิตติกลุ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาพร  กลิ่นคง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิไล  อินทน ู



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลพ  ภวภตูานนท์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัติยา  พงศ์พิสทุธา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  ฮงประยรู 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ  เจียมสมบติั 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรินทร์  ตญัญะ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  สฤษด์ินิรันดร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนัทศกัด์ิ  ป่ินแก้ว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุณ  วรามิตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศกัด์ิ  ทองเกต ุ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัสิทธ์ิ  ทองจ ู

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ฮงประยรู 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา  เลก็สมบรูณ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนษฏ์  ม้าลําพอง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาศ  ร่มแก้ว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนงึนิตย์  เหรียญวรากร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทิตร  ใจอารีย์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศกัด์ิ  ไทยพงษ์ 

นายอนรัุกษ์  อรัญญนาค 

  นายศภุชยั  อําคา 

  นายวีระพนัธุ์  สรีดอกจนัทร์ 

  นายรณภพ  บรรเจิดเชิดช ู

  นายภาสนัต์  ศารทลูทตั 

  นายปิยะณฎัฐ์  ผกามาศ 

  นายประกิจ  สมท่า 

  นายทิวา  พาโคกทม 

  นายชยัณรงค์  รัตนกรีฑากลุ 

  นางสาวอญัมณี  อาวชุานนท์ 

  นางสาวอมรศรี  ขนุอินทร์ 

  นางสาวสนิุศา  สงวนทรัพย์ 

  นางสาวสจิุนต์  ภทัรภวูดล 

  นางสาวศภุธิดา  ศิริสวสัด์ิ 

  นางสาววชิรญา  อ่ิมสบาย 

  นางสาวฝอยฝา  ชติุดํารง 

  นางสาวบปุผา  คงสมยั 



  นางสาวนภาพร  พนัธุ์กมลศิลป์ 

  นางสาวนงลกัษณ์  เทียนเสรี 

  นางสาวเกียรติสดุา  เหลืองวิลยั 

  นางสาวเกวลิน  ศรีจนัทร์ 

  นางสาวราตรี  บญุเรืองรอด 

  นางพรศิริ  เลีย้งสกลุ 

  นางจินตนา  อนัอาตม์งาม 

   

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุปิยะ  ดวงพตัรา 

รองศาสตราจารย์อิทธิสนุทร  นนัทกิจ 

รองศาสตราจารย์อวบ  สารถ้อย 

รองศาสตราจารย์อภิศกัด์ิ  โพธ์ิปัน้ 

รองศาสตราจารย์สรุเดช  จินตกานนท์ 

รองศาสตราจารย์วชัรินทร์  ซุ้นสวุรรณ 

รองศาสตราจารย์ยงยทุธ  โอสถสภา 

รองศาสตราจารย์งามช่ืน  รัตนดิลก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วส ุ อมฤตสทุธ์ิ 

นายอภิชยั  ดาวราย 

นายสรุศกัด์ิ  บญุแตง่ 

นายสทิุน พรหมโชติ 

นายวิสทุธ์ิ  วีรสาร 

นายพิทยากร  ลิ่มทอง 

นายพชัริน  สง่ศรี 

นายปิยรัตน์  ธรรมกิจวฒัน์ 

นายประสาท  เกศวพิทกัษ์ 

นายธีรยทุธ  เกิดไทย 

7นางสาวสิริพร แจ้งสทุธิวรวฒัน์ 

นางสาววรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ 

นางสาวมลิวรรณ  นาคขนุทด 

นางศิริณี  พนูไชยศรี 

นางปาริชาติ  เบิร์นส 

นางบษุรา  จนัทร์แก้วมณี 

นางนิตยา  ผกามาศ 

นางสาวรุ่งทิวา  วงศกรทรัพย์ 



 

    ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาสัตว์และสัตวแพทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารย์อรพินท์  จินตสถาพร 

รองศาสตราจารย์สมิต  ยิม้มงคล 

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  ประสานพานิช 

รองศาสตราจารย์ศรีสวุรรณ  ชมชยั 

รองศาสตราจารย์พนสั  ธรรมกีรติวงศ์ 

รองศาสตราจารย์เนรมิต  สขุมณี 

รองศาสตราจารย์นวลจนัทร์  พารักษา 

รองศาสตราจารย์ชยัภมิู  บญัชาศกัด์ิ 

รองศาสตราจารย์  สพ.ญ.สณีุ  คณุากรสวสัด์ิ 

รองศาสตราจารย์  สพ.ญ.พรทิพภา  เลก็เจริญสขุ 

รองศาสตราจารย์  สพ.ญ.ปฐมาพร  เอมะวิศิษฎ์ 

รองศาสตราจารย์  สพ.ญ.เฉลยีว  ศาลากิจ 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ประพฤกษ์  ตัง้มัน่คง 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระพล  ศิรินฤมิตร 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระ  รักความสขุ 

รองศาสตราจารย์  น.สพ.ทวีศกัด์ิ  สง่เสริม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม  อาตมางกรู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรประพนัธ์  สง่เสริม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริุยะ  สะวานนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทร์พร  สินธุวณิชย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  นาคทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอชาติ  บญุเอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยวุเรศ  เรืองพานิช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี  โสพรรณรัตน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.สวิุชา  เกามสวุรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมชยั  สจัจาพิทกัษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พิพฒัน์  อรุณวิภาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.นรินทร์  อปุระกรินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สเุจตน์  ช่ืนชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปริวรรต  พลูเพ่ิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธเนศร  ทิพยรักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ณฐัวฒิุ  รัตนวณิชย์โรจน์ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ไชยยนัต์  เกสรดอกบวั 

สพ.ญ.วราพร  พิมพ์ประไพ 

นายปรีดา  เลิศวชัระสารกลุ 

นายกําจดั  ร่ืนเริงดี 

 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

รองศาสตราจารย์จฑุารัตน์  เศรษฐกลุ 

รองศาสตราจารย์รณชยั  สทิธิไกรพงษ์ 

รองศาสตราจารย์เทวินทร์  วงษ์พระลบั 

รองศาสตราจารย์สญัชยั  จตรุสิทธา 

รองศาสตราจารย์ญานิน  โอภาสพฒันกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  โมฬี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวชั  โมฬี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมแข  พิลาสมบติั 

น.สพ.วงศ์อนนัต์  ณรงค์วาณิชการ 

สพ.ญ.ลดัดา  ตรงวงศา 

สพ.ญ.สจิุรา ปาจริยานนท์ 

สพ.ญ.มนยา  เอกทตัย์ 

นายสกนธ์  แสงประดบั 

นางจินตนา  อินทรมงคล 

นางสาวจตพุร  บณัฑิต 
 

    ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารย์ประเทือง  อษุาบริสทุธ์ิ 

รองศาสตราจารย์อนพุนัธ์  เทอดวงศ์วรกลุ 

รองศาสตราจารย์วิชา  หมัน่ทําการ 

นายวนัรัฐ  อบัดลุลากาซิม 

นายวชัรพล  ชยประเสริฐ 

รองศาสตราจารย์บญัชา  ขวญัยืน 

รองศาสตราจารย์วราวธุ  วฒิุวณิชย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ  โฆสิตสกลุชยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  โสภาพนัธุ์ 

นายสมชาย  ดอนเจดีย์ 

นายจิระกานต์  ศิริวิชญ์ไมตรี 



นายวิษุวฒัก์  แต้สมบติั 

รองศาสตราจารย์รังสินี  โสธรวิทย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ทิพย์  ช่ําชอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์  อินทร์ประสทิธ์ิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธ์ิ  ฤทธิรณ 

นางสาวสกุญัญา  วิชชกิุจ 

นายณฐัดนยั  ตณัฑ์วิรุฬห์ 

นายหทยัเทพ  วงศ์สวุรรณ 

นายปรีดา  ปรากฏมาก 

นายสทุธิพร  เนียมหอม 

นายกิติพงษ์  เจาจารึก 

นายนนัทวฒัน์  ขมหวาน 

นางสาวปนดัดา  กสิกิจวิวฒัน์ 

นายสมชาย  ประยงค์พนัธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกลุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรฤทธ์ิ  พทุธิพิพฒัน์ขจร 

นายกายรัฐ  เจริญราษฎร์ 

นางสาวปาริฉตัร  เสริมวฒิุสาร 

  

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

  รองศาสตราจารย์ปารมนสั  ศิริสมบรูณ์ 

  รองศาสตราจารย์สาทิป  รัตนภาสกร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรดิษฐ์  ตรูทศันวินท์ 

  นางสาวพนิดา  บษุปฤกษ์ 

  นางสาวเทวรัตน์  ทิพยวิมล 

  นายกระวี  ตรีอํานรรค 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา  ฤทธิมา 

  นายวิชญ์  ศรีวงษา 

  นางพรรณพิมพ์  พทุธรักษา มะเป่ียม 

  นายวชัระ  เสือดี 

  นางสานิตย์ดา  เตียวตอ๋ย 

  รองศาสตราจารย์ปานมนสั  ศิริสมบรูณ์ 

  รองศาสตราจารย์อมัพวนั  ตัน๊สกลุ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาฤดี  ผ่องพิพฒัน์พงศ์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงศ์ 



  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวภทัรา  หนนูาค 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  จงประสิทธ์ิพร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศนพ  กําเนิดทอง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรสี  ฤทธิประวติั 

  นายปาษาณ  กลุวานิช 

  นายประสาน  สถิตย์เรืองศกัด์ิ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาดล  คงสมบรูณ์ 

  นายกิตติ  ทรัพย์ประสม 

  นายทวิช  พลูเงิน 

  นายนที  สิริยานนท์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณฤมล  เตม็ดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  ชยัศรีเจริญ 

นายบญุเสริม  แก้วกําเนิดพงษ์ 

นางสาวกลางใจ  สิทธิถาวร 

นายรวิศว์  บานช่ืน 

 

  ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา 

รองศาสตราจารย์ประสงค์  ตนัพิชยั 

รองศาสตราจารย์สบสนัต์ิ  มหานิยม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉตัร  สปัุญโญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัติ  ศรีสวนแตง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ใจอารีย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริุน  ชมุสาย ณ อยธุยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชยั  ศรีพรหม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินยั  พลูศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยรีุ  ถนอมสขุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบญุ  ศิลป์รุ่งธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอ่ศกัด์ิ  แก้วจรัสวิไล 

นางสาวอจัฉรา  ปรุาคม 

นายประพนัธ์  เกียรติเผ่า 

นางสาวกลุธิดา  เหมาเพชร 

นางสาวพทัธนนัท์  หรรษาภิรมย์โชค 



นางนนัทรัตน์  เครืออินทร์ 

นางสาวกลุธิดา  นกุลูธรรม 

นางสาวทศัตริน  วรรณเกตศิุริ 

นางสาวกนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ 

นางสาวพินดา  วราสนุนัท์ 

นางสาววรรณี  อึง้สิทธิพนูพร 

นางสาวจฑุาทิพย์  ถาวรรัตน์ 

นางสาวสภุาสิณี  นุ่มเนียม 

 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  

รองศาสตราจารย์อาชญัญา  รัตนอบุล 

รองศาสตราจารย์สมบรูณ์  ศิริสรรหิรัญ 

รองศาสตราจารย์อรจรีย์  ณ ตะกัว่ทุ่ง 

รองศาสตราจารย์ณสรรค์  ผลโภค 

รองศาสตราจารย์วิสาข์  จติัวตัร์ 

รองศาสตราจารย์คณิต  เขียววิชยั 

รองศาสตราจารย์เอมอชัฌา  วฒันบรุานนท์ 

รองศาสตราจารย์ไพวลัย์  ตณัลาพฒุ 

รองศาสตราจารย์ภาคภมิู  รัตนโรจนากลุ 

รองศาสตราจารย์อดุร  รัตนภกัด์ิ 

รองศาสตราจารย์ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกลู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คีรีบนู  จงวฒิุเวศย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระเทพ  ปทมุเจริญวฒันา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรา  เลา่เรียนดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิณ  ศิริสมัพนัธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนูสขุ  อดุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชยั  ยืนยง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี  โตอิม้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บํารุง  โตรัตน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสง่ียม  โตรัตน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สเุทพ  อว่มเจริญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรียม  นิลพนัธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  นครเขตต์ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศกัด์ิ  สริุยะจนัทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  น่ิมสวุรรณ 

นายเกรียงศกัด์ิ  สงัข์ชยั 

นายบญัญติั  สร้อยแสง 

นายภทัรพล  มหาขนัธ์ 

 

 

  ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

 รองศาสตราจารย์ทองฟ ู ศิริวงษ์ 

 รองศาสตราจารย์สนัติยา  เอกอคัร 

 รองศาสตราจารย์ชชีูพ  พิพฒัน์ศิถี 

 รองศาสตราจารย์สมถวิล  ธนะโสภณ 

 รองศาสตราจารย์พวงเพชร  สรัุตนกวีกลุ 

 รองศาสตราจารย์มนฤตย์พล  อรุบญุนวลชาติ 

 รองศาสตราจารย์สภุทัรา  น. วรรณพิณ 

 รองศาสตราจารย์จตพุร  บานช่ืน 

 รองศาสตราจารย์นนัทนา  เลิศประสบสขุ 

 รองศาสตราจารย์จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  แก้วตระกลูพงษ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมภคั  เตชสัอนนัต์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  โชคขจิตสมัพนัธ์ 

 นายอดุม  ศรีนนท์ 

 นายวิโรจน์  เดชนําบญัชาชยั 

 นายธงรบ  ร่ืนบรรเทิง 

 นางสาวนพวรรณ  ฉิมรอยลาภ 

 นายอนามยั  ดําเนตร 

 นางสาวจารุพร  พงษ์ศิริเวทย์ 

 นายจิราย ุ ทพัพุ่ม 

 นายประสงค์  กลัยาณธรรม 

 นางสรุางค์  ณรงค์ศกัด์ิสกลุ 

 นางสาวโชติมา  แก้วกอง 

 นางสาวบศุยรินทร์  กองแก้ว 

 นายวิสทุธ์ิ  จรูญธวชัชยั 



 นายทิสวสั  ธํารงสานต์ 

 นายพงศ์พนัธ์  ศรีเมือง 

 Mr. Bruce Ricketts 

 Mr. Cai Griffith Evans 

 Mr. Peter Fox Tilghman 

 Mr.Derek Gregory Lopez 

  

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ สไุร  พงษ์ทองเจริญ 

รองศาสตราจารย์วิจิตรา  พลูเพ่ิมทรัพย์ 

รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา 

รองศาสตราจารย์ศรีภมิู  อคัรมาส 

รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบลูชล 

รองศาสตราจารย์บษุบา  กนกศิลปธรรม 

รองศาสตราจารย์สมบรูณ์  ศิริสรรหิรัญ 

รองศาสตราจารย์วิชยั  ศรีคํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบุล  สรรพชัญพงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญญ์รวี  อนนัตอคัรกลุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อษุา  น้อยทิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพรรณ  บญุกิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีป่ิน  พรหมสทุธิรักษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภทัร์  พลอยแหวน 

นายสทิุติ  ขตัติยะ 

นายพรสิน  สภุวาลย์ 

นายวรพงศ์   ภมิูบ่อพลบั 

นายเทิดชาย  ช่วยบํารุง 

นางสาวภทัรณชัชา  โชติคณุากิตติ 

นายพงษ์พฒัน์  รักอารมณ์ 

นางสาวอรุณธดี  ตรุงอําไพ 

นายประพนธ์  จนุทวิเทศ 

นางสาวอรพรรณ   วีระวงศ์ 

นางแสงจนัทร์   เหมเชือ้ 

นางสาวสภุาภรณ์   ยิม้วิลยั 

นายดวงเดน่   บญุปก 



 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

รองศาสตราจารย์สพิุตร  สมาหิโต 

รองศาสตราจารย์วลัลีย์  ภทัโรภาส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลกัษณ์  เทียนทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  ศศิมณฑลกลุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธ์ิ  ธีรสรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  เรืองไทย 

นายอบุล  ทองปัญญา 

นายอิษฎี  กฏุอินทร์ 

นายสรายทุธ์  น้อยเกษม 

นายสมชาย  ประเสริฐศิริพนัธ์ 

นายวิชากร  เฮงบฎีกลุ 

นายไพฑรูย์  วงศ์อนกุาร 

นายพงษ์ศกัด์ิ  สวสัดิเกียรติ 

นายจกัรพงษ์  ขาวถ่ิน 

นางสาวอําพร  ศรียาภยั 

นางสาวอาภสัรา  อคัรพนัธุ์ 

นางสาวอรอมุา  บญุยารมย์ 

นางสาวสมภิยา  สมถวิล 

นางสาววิมลมาศ  ประชากลุ 

นายพรพล  พิมพาพร 

นายนิรอมลี  มะกาเจ 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.อํานวย ดนัพานิชย์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ศาสตราจารย์สมบติั  กาญจนกิจ 

รองศาสตราจารย์วิชิต  คะนงึสขุเกษม 

รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา  วจัฉละฐิติ 

รองศาสตราจารย์ไถ้ออน  ชินธเนศ 

รองศาสตราจารย์ดรุณวรรณ  สขุสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ  ชลายนเดชะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศกัด์ิ  สริุยจนัทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จนัทร์  อยู่แพทย์ 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์  วงศ์จตรุภทัร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมทุศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.ภาสกร  วธันธาดา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ชยั  อินทิราภรณ์ 

นายพิชิต  เมืองนาโพธ์ิ 

นายทศพร  ยิม้ลมยั 

นายคณุตัว์  พิธพรชยักลุ 

นางสาวสพุชัรินทร์  ปานอทุยั 

นางสาวมาลี  กิตติกมัปนาท 

นางสาวชชัฎาพร  พิทกัษ์เสถียรกลุ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน  

รองศาสตราจารย์สมหวงั  ขนัตยานวุงศ์ 

รองศาสตราจารย์มงักร  โรจน์ประภากร 

รองศาสตราจารย์พีรยทุธ์  ชาญเศรษฐิกลุ 

รองศาสตราจารย์นิพนธ์  ตงัคณานรัุกษ์ 

รองศาสตราจารย์วีรชยั พทุธวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุร  นชุดํารง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติยา  แซปั่ง 

นายอาร์ม อนัอาตม์งาม 

นายสนุนัท์  ทิพย์ทิพากร 

นายสทุธิเดช  ปรีชารัมย์ 

นายวิเนตร  แสนหาญ 

นายรัชพล  พะวงศ์รัตน์ 

นายพิเชษฐ อนรัุกษ์อดุม 

นายจฑุา มกุดาสนิท 

นายคฑาวฒิุ  โสภาลนุ 

นางอรวรรณ  ชณุหชาติ 

นางสทุธิชา ณ ระนอง ธรรมสทิธิรงค์ 

นางสาววนัเพ็ญ เหลา่ศรีไพบลูย์ 

นางสาวปิยะมาศ  ศรีรัตน์ 

นางสาวประภา โซ๊ะสลาม 

นางสาวกมลทิพย์ ขตัติยะวงศ์ 

นางสาวพรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 



นายสหณฐั เพชรศรี 

นางสาวเครือมาส สมคัรการ 

นางสาวศิรประภา เปรมเจริญ 

นายศศิมลพล มว่งศรีจนัทร์ 

นางสาวพจมาลย์ พลูมี 

นายปิติ ตรีสกุล 

นายบญุเดช เบิกฟ้า 

นางสาววีนาวรรณ สมผล 

นายอาทร ลอยทรวงสิน 

นายกิตติพจน์ เพ่ิมพนู 

นายสราวธุ คลอวฒิุมนัตร์ 

นางสาวธนวรรณ พาณิชพฒัน์ 

นางสาวอารีย์ อินทร์นวล 

นายวนัรัฐ อบัดลุลากาซิม 

นางจิตราภรณ์ วชัพนัธุ์ 

นางจรีุรัตน์ ลีสมิทธ์ิ 

นางสาวจินตนาถ วงศ์ชวลิต 

นางสาวจฑิุพย์ โพธ์ิอบุล 

นางสาววรางคณา จิตชุ่ม 

นางสาวนงพะงา จรัสโสภณ 

นางมลธิรา ศรีถาวร 

นายพงศ์ระวี น่ิมน้อย 

นายอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์ 

นางสาวจงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ 

นางสาวแตงออ่น พรหมมิ 

นางสาวนํา้ฝน ทองทวี 

นายอฐัสิษฐ์ ทบัทิมแท้ 

นายสทุธิพจน์ สทุธนะ 

นางสาวสชีุวนั กรอบทอง 

นายพงศ์พิชิต จนัทร์นุ้ย 

นางสจิุตรา แสนหาญ 

นายเอกชยั สนุทรศิลสงัวร 

 

 



 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ศาสตราจารย์อํานวย ขนนัไทย 

ศาสตราจารย์สเุทพ สวนใต้ 

ศาสตราจารย์สนัทดั  ศิริอนนัต์ไพบลูย์ 

ศาสตราจารย์สมพงษ์ ธรรมพงษา 

รองศาสตราจารย์อภินภสั รุจิวตัร์ 

รองศาสตราจารย์สคุนธ์ พานิชพนัธ์ 

รองศาสตราจารย์มนสั แซด่า่น 

รองศาสตราจารย์ด้วง พธุศกุร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนาถ  สนุทรวฒัน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชยั ลาภอนนัต์นพคณุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิตา บณุโยดม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยา พทุธวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์ นิมมานพิภกัด์ิ 

นายสมบญุ สหสิทธิวฒัน์ 

นายนาวี กงัวาลย์ 

นางสาวศิริรัตน์    ชสูกลุเกรียง 

นางสาวนนัทนิตย์  วานิชาชีวะ 

นายกฤตชญา อิสกลุ 

นายวรพจน์ สนุทรสขุ 

นายบณัฑิต สขุสวสัด์ิ 

นางสาวทศันีย์ ต้นดี 

นางสาวนภฉตัร ธารีลาภ 

นางสาวสขุมุาภรณ์ สขุขมุ 

นายสมชาย ดารารัตน์ 

นางสาวเรวดี อนวุฒันา 

นางสร้อยดาว วินิทนนัทรัตน์ 

นายทนงศกัด์ิ ไชยาโส 

นายธชัคณิน จงจิตวิมล 

นายเทวญั เร่ิมสงูเนิน 

 

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาส่งเสริมการเกษตร 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน  

รองศาสตราจารย์ณรงค์  สมพงษ์ 



รองศาสตราจารย์พิชยั  ทองดีเลิศ 

รองศาสตราจารย์ศภุพร  ไทยภกัดี 

รองศาสตราจารย์สาวิตรี  รังสภิทัร 

รองศาสตราจารย์เอมอร  องัสรัุตน์ 

รองศาสตราจารย์ศิริพรรณ  ตนัตาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวลัย์  สจีนัทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัธ์จิตต์  สีเหน่ียง 

นางสาวณฐัชนา  พวงทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

ศาสตราจารย์ดิเรก  ฤกษ์หร่าย 

รองศาสตราจารย์นาถ  พนัธุมนาวิน 

รองศาสตราจารย์สมยศ   ทุ่งหว้า 

รองศาสตราจารย์อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ 

รองศาสตราจารย์บําเพ็ญ  เขียวหวาน 

รองศาสตราจารย์ชชัรี  นฤทมุ 
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