รายนามคณะกรรมการ
และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ
คณะกรรมการอํานวยการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายอุดร รัตนภักดิ์
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ างานธุรการ กองธุรการ (กําแพงแสน)
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจยั วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม กําแพงแสน
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ข้าว
ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ (ภาคกลาง)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
หัวหน้ าสถานีวิจยั ประมงกําแพงแสน

คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ นายอุดร รัตนภักดิ์
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา กําแพงแสน
ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการกองยานพาหนะภูมิทศั น์และสิ่งแวดล้ อม (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการกองแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้อํานวยการกองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้อํานวยการกองคลัง (กําแพงแสน)
ผู้อํานวยการทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ างานธุรการ กองธุรการ (กําแพงแสน)
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ
นางปฏิญญา ชวนชม
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจยั วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดหารายได้
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
(ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล
(ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายเผยแพร่ ผลงานนิสิต
(ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน)

ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการงานวิจยั ด้ านพืช
และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร (คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการงานวิจยั ด้ านวิศวกรรมศาสตร์
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการงานวิจยั ด้ านการศึกษา และพัฒนาชุมชน
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ )
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการงานวิจยั หอสมุด
(ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดการประกวดและแข่งขันระดับนักเรี ยน
(คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ )
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดแสดงและประกวดพืช
(คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการงานวิจยั และประกวดสัตว์
(ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้ นคว้ าและพัฒนา
ปศุสตั ว์และผลิตภัณฑ์สตั ว์)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการด้ านสัตวแพทย์
(รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายจัดนิทรรศการด้ านประมง
(หัวหน้ าสถานีวิจยั ประมง กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการด้ านวิจยั และพัฒนา
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายบริ การวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
(ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริ มและฝึ กอบรม กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ และปฏิคม
(ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายการเงิน
(ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง
(ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพและการกีฬา
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายปฐมพยาบาล
(ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต กําแพงแสน)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการพืชผัก
(นางสาวสิริกลุ วะสี)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายนิทรรศการกล้ วยไม้
(นายประสงค์ ตันพิชยั )
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ข้าว
ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ (ภาคกลาง)
คณะอนุกรรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานอนุกรรมการ
นายนรุ ณ วรามิตร
รองประธานอนุกรรมการ
นางสาวอัญมณี อาวุชานนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวจุฑามาศ ร่ มแก้ ว
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพิมพ์พิศา ฤกษ์ ประทานชัย
นางสาวสารภี ตังเจริ
้ ญ
นางสาวจิดาภา จิตรักษา
นางสาวเบญจมาศ ยศศักดิ์ศรี
อนุกรรมการ
นางศุภธิดา อับดุลลากาซิม
นางสาววชิรญา อิ่มสบาย
นางสาวสุนิศา สงวนทรัพย์
นายนันทศักดิ์ ปิ่ นแก้ ว
นางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
นางสาวเกวลิน ศรี จนั ทร์
นางนภาพร พันธุ์กมลศิลป์
นางนงลักษณ์ เทียนเสรี
นายอนุรักษ์ อรัญญนาค
นางจินตนา อันอาตม์งาม

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาสัตว์ และสัตวแพทย์
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
ผู้อํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้ าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รองประธานอนุกรรมการ
นายทวีศกั ดิ์ ส่งเสริ ม
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางยุวเรศ เรื องพานิช
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิราวรรณ นุชนารถ
นายภูมพงศ์ บุญแสน
นางสาวจุไรรัตน์ ศิรินนั ท์
นางสุมาลี มุกดา
อนุกรรมการ
นายเลอชาติ บุญเอก
นางวิไลลักษณ์ ชาวอุทยั
นางอรประพันธ์ ส่งเสริ ม
นายปริ วรรต พูลเพิ่ม
นายสุริยะ สะวานนท์
นางจันทร์ จิรา ภวภูตานนท์
นางสาวสิรินทร์ พร สินธุวณิชย์
นายเนรมิต สุขมณี
นายคงปฐม กาญจนเสริ ม
นางสาวสุกญ
ั ญา รัตนทับทิมทอง
นางวนิดา สืบสายพรหม
นายประหยัด ทิราวงศ์
นายขุนพล พงษ์ มณี
นายสุชาติ สงวนพันธุ์
นางอรทัย จินตสถาพร
นางวรรณี ชิวปรี ชา
นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ประธานอนุ กรรมการ
นางสาววรางคณา จิตตชุ่ม
อนุ กรรมการและเลขานุ การ
นางสาวสกุณา บํารุ ง
อนุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวพัชริ ดา สระทองคํา

อนุ กรรมการ

นางสาววันเพ็ญ เหล่าศรี ไพบูลย์
นายรัชพล พะวงศ์รัตน์
นายอาทร ลอยสรวงสิน
นายสหณัฐ เพชรศรี
นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์
นางสาววีนาวรรณ สมผล
นางนงพงา จรัสโสภณ
นางสาวนํ ้าฝน ทองทวี
นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ

นายบัญชา ขวัญยืน
นายเชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์
นายเสกสรร สีหวงษ์
นายวราวุธ วุฒิวณิชย์
นายประเทือง อุษาบริ สทุ ธิ์
นางสาวง่ายงาม ประจวบวัน
นายศิริศกั ดิ์ เชิดเกียรติพล
นายหทัยเทพ วงศ์สวุ รรณ
นางสาวหิรัญญกานต์ กลํ่าทอง
นายวัชรพล ชยประเสริ ฐ
นายวิษุวฒ
ั ก์ แต้ สมบัติ
นายวรศักดิ์ สมตน
นายนันทศักดิ์ ขมหวาน
นายปรี ดา ปรากฏมาก
นายอมรฤทธิ์ พุฒิพิพฒ
ั น์ขจร
นายสมบัติ ขาวประทีป
นายสุทธิพร เนียมหอม
นายอรรถวุฒิ รื่ นเริ งใจ
นางนงลักษณ์ สมันตรัฐ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการกีฬา
นางสุพิตร สมาหิโต
นางวัลลีย์ ภัทโรภาส
นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการ
นางราตรี เรื องไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวอาภัสรา อัครพันธุ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางมณฑนี อุบลสิงห์
นางสาวเรวดี ภูอดุ ม
นางสาวชนาภา อินจัน
นางสาวพรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม
อนุกรรมการ
นางสาวสิริพร ศศิมณฑลกุล
นายอภิลกั ษณ์ เทียนทอง
นางสาวอําพร ศรี ยาภัย
นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
นายจักรพงษ์ ขาวถิ่น
นางสาวนันทวัน เทียนแก้ ว
นางสาวสมภิยา สมถวิล
นางสาววิมลมาศ ประชากุล
นายอิษฎี กุฏอินทร์
นายอภิวฒ
ั น์ จําเดิม
นายอาริ สร์ กาญจนศิลานนท์
นางสาวไพลิน เผือกประคอง
นางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
นายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์
นายสิทธิ์ ธีรสรณ์
นายสรายุทธ์ น้ อยเกษม
นายอุบล ทองปั ญญา
นายพรพล พิมพาพร
นางสาวอรอุมา บุญยารมณ์
นายนิรอมลี มะกาเจ
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์
นางสาวธนาภรณ์ แดงสูงเนิน
ที่ปรึกษา

นายโสภณ สระทองมา
นายทนงศักดิ์ จ้ อยร่ อย
นายเชิงชาย วังสตางค์
นายพฤษภา ศรี ปิ่นเป้า
นางสาวปิ ยมาศ เซี่ยงฉิน
นางรสสุคนธ์ ทองเสมอ
นางสาวธนาภรณ์ แดงสูงเนิน
นางสาววีรวัลย์ กสิกลุ
นางสาวดลนภา การักษ์
นางสาวพิไลวรรณ กําแพงสมบูรณ์
คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาส่ งเสริมการเกษตร
นางสาวศุภพร ไทยภักดี
นายชัชชัย แก้ วสนธิ
นางเอมอร อังสุรัตน์
นางชัชรี นฤทุม
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวนริ ศรา อินทะสิริ
นางพันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมณฑา ลํ ้าเลิศ
นางสาวกมลวันท์ ห้ วยหงษ์ ทอง
อนุกรรมการ
นางทิพวัลย์ สีจนั ทร์
นางสาวณัฐชนา พวงทอง
นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์
นายสุเมธ ชัยไธสง
นางสาวสุชีรา มาตยภูธร
นายไพบูลย์ ชันเจริ
้ ญศรี
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขาศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์อดุ ร รัตนภักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อนุกรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางจันทิมา จํานงค์นารถ
นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ
นางสาวจุฑาทิพย์ ยอดดี
นางสาวผจงจิต ม่วงพารา
อนุกรรมการ
หัวหน้ าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
หัวหน้ าภาควิชาครุ ศกึ ษา
หัวหน้ าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
นายสบสันติ์ มหานิยม
นายสมบุญ ศิลป์รุ่ งธรรม
นางณัฐฐิ ญา จิตรฉํ่า
นายวิโชติ พงษ์ ศิริ
นางแสงเดือน เจริ ญฉิม
นางรุ จิราพร รามศิริ
นายสันติ ศรี สวนแตง
นายอภิชาติ ใจอารี ย์
นางสาวมยุรี ถนอมสุข
นางสาวจุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
นางสาวสุภาสิณี นุ่มเนียม
นางนันทรัตน์ เครื ออินทร์
นางสาวกนิษฐา เชาว์วฒ
ั นกุล
นางทัศนีย์ จันติยะ
นางทัศตริ น วรรณเกตุศิริ
นางสาวอัจฉรา ปุราคม
นายสมเกียรติ ศรี อนันตคม
นางสาวรัชนี ชูทอง
นางศิริมา เนียมมีศรี
คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการแห่ งชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอนามัย ดําเนตร
นางวลี สงสุวงศ์
นายปิ ยะพงษ์ เลาศรี รัตนชัย

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวแพรว เกียรติกําจาย
นายกฤษฎา ยาศรี
นายเมธา แก้ วแหวน
นางสาวรังสิยา ทองผุด
อนุกรรมการ
นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข
นายจิรายุ ทัพพุ่ม
นายประสงค์ กัลยาณธรรม
นางสุรางค์ ณรงค์ศกั ดิ์สกุล
นางสาวโชติมา แก้ วกอง
นางสาวพัชรา จตุรโกมล
นางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล
นายอุดม ศรี นนท์
นายวิสทุ ธิ์ จรู ญธวัชชัย
นางสาวสุภณิดา พวงผกา
นางสาวปั ทมา จันทร์ เจริ ญสุข
นางสาวปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา โรจนพานิช
นางสาวจุรีวรรณ จันพลา
นางสาวฉัตกฤษ รื่ นจิตต์
นายสมนึก จงไพบูลย์กิจ
นายพงศ์พนั ธ์ ศรี เมือง
นางสาวบุศยริ นทร์ กองแก้ ว
นายดํารงค์ ถาวร
นางสาวอรประพิณ กิตติเวช
นายทิสวัส ธํารงสานต์
นายกฤช วีรกุล
นายศุภเดช สุจินพรัหม
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมทองอินทร์
นางสาวจารุ พร พงษ์ ศิริเวทย์
นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์
นายขจิต ฝอยทอง
นายภพสรรค์ เหลืองวิไล
นางสาวนาตยา ทองดอนพุ่ม
นายเจริ ญพงษ์ จีนาคม

นางสาววิราวรรณ แก้ วแหวน
นางสาวเพ็ญศิริ กิมฮะ
นายรัฐจักร พลับพลาไชย
นางสาวเขวิกา สุขเอี่ยม
นายอิทธินนั ท์ คิมหะจันทร์
นางสาวชุติมณฑน์ ตรี อํานรรค
นางสาววิชชุดา ขําประถม
คณะอนุกรรมการฝ่ ายประกวดผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์
ประธานอนุกรรมการ
นายชูเกียรติ รักซ้ อน
รองประธานอนุกรรมการ
นางรัชนี จารุ สนั ต์
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาคร ชินวงค์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิลบุ ล สุขภาพ
อนุกรรมการ
นางชัชรี นฤทุม
นายอดุลย์ อภินนั ทร์
นางอัมพร รัตนภักดิ์
นายภาสกร วิริยารัมภะ
นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์
นายศิริชยั บัวฝรั่ง
นายธเนตร ศรี สขุ
นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช
คณะอนุกรรมการฝ่ ายจัดทําวิทยาสาร
ประธานอนุกรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวพรลภัส สุขสมรู ป
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุณี พูสวุ รรณ
อนุกรรมการ
นายภานุวฒ
ั น์ ปั ญจเมธี
นายวินยั จอมแก้ ว
นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์
นายอนุชา วงศ์ปราณีกลุ
นางสาวภคพร สารทลาลัย
นายนิติรงค์ พงษ์ พานิช
นางสาวปิ ยะรัตน์ วิจกั ขณ์สงั สิทธิ์

คณะอนุกรรมการฝ่ ายเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา (กําแพงแสน)
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางลาวัลย์ เกียรติกําจาย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมเกียรติ ไทยปรี ชา
นางพรรวินท์ จันทร์ คลองใหม่
นางสาวรุ้ งนภา เล่าเปี่ ยม
นางสาวอโรชา ทองลาว
นายนิรุทธ์ รวยรื่ น
อนุกรรมการ
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพและการกีฬา
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาส่งเสริ มการเกษตร
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขาศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
เลขานุการอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เลขานุการอนุกรรมการฝ่ ายประกวดผลงานภาคโปสเตอร์
เลขานุการอนุกรรมการฝ่ ายจัดทําวิทยาสาร
นางวรรณา อุไรรงค์
นางสาววรรณนา ว่องไววุฒิ
นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรี นิเวศน์
ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม

ศาสตราจารย์จริ งแท้ ศิริพานิช
รองศาสตราจารย์อณ
ุ ารุ จ บุญประกอบ
รองศาสตราจารย์อินทวัฒน์ บุรีคํา
รองศาสตราจารย์อรรัตน์ มงคลพร
รองศาสตราจารย์อภิชาติ วรรณวิจิตร
รองศาสตราจารย์สพุ ฒ
ั น์ อรรถธรรม
รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์
รองศาสตราจารย์สมชาย สุขะกูล
รองศาสตราจารย์สนธิชยั จันทร์ เปรม
รองศาสตราจารย์ศิริพรรณ ตันตาคม
รองศาสตราจารย์ศศิยา ศิริพานิช
รองศาสตราจารย์ศศิธร วุฒิวณิชย์
รองศาสตราจารย์วิวฒ
ั น์ เสือสะอาด
รองศาสตราจารย์วิชยั โฆสิตรัตน
รองศาสตราจารย์เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
รองศาสตราจารย์รวี เสรฐภักดี
รองศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ฉัตรวชิระวงษ์
รองศาสตราจารย์ประภาพร ตังกิ
้ จโชติ
รองศาสตราจารย์นวรัตน์ อุดมประเสริ ฐ
รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา
รองศาสตราจารย์ทศพล พรพรหม
รองศาสตราจารย์ชศู กั ดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารย์จลุ ภาค คุ้นวงศ์
รองศาสตราจารย์จิระเดช แจ่มสว่าง
รองศาสตราจารย์กวิศร์ วานิชกุล
รองศาสตราจารย์กฤษณา กฤษณพุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อไุ รวรรณ นิลเพ็ชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุ ม ฟ้ารุ่ งสาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ อุไรชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริ มศิริ จันทร์ เปรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ พงษ์ ดํารงกิตติกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุ าพร กลิ่นคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิไล อินทนู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลพ ภวภูตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัติยา พงศ์พิสทุ ธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ฮงประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชั ริ นทร์ ตัญญะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนั ทศักดิ์ ปิ่ นแก้ ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุ ณ วรามิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยั สิทธิ์ ทองจู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ฮงประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนษฏ์ ม้ าลําพอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุ ามาศ ร่ มแก้ ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คะนึงนิตย์ เหรี ยญวรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทิตร ใจอารี ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรี ยงศักดิ์ ไทยพงษ์
นายอนุรักษ์ อรัญญนาค
นายศุภชัย อําคา
นายวีระพันธุ์ สรี ดอกจันทร์
นายรณภพ บรรเจิดเชิดชู
นายภาสันต์ ศารทูลทัต
นายปิ ยะณัฎฐ์ ผกามาศ
นายประกิจ สมท่า
นายทิวา พาโคกทม
นายชัยณรงค์ รัตนกรี ฑากุล
นางสาวอัญมณี อาวุชานนท์
นางสาวอมรศรี ขุนอินทร์
นางสาวสุนิศา สงวนทรัพย์
นางสาวสุจินต์ ภัทรภูวดล
นางสาวศุภธิดา ศิริสวัสดิ์
นางสาววชิรญา อิ่มสบาย
นางสาวฝอยฝา ชุติดํารง
นางสาวบุปผา คงสมัย

นางสาวนภาพร พันธุ์กมลศิลป์
นางสาวนงลักษณ์ เทียนเสรี
นางสาวเกียรติสดุ า เหลืองวิลยั
นางสาวเกวลิน ศรี จนั ทร์
นางสาวราตรี บุญเรื องรอด
นางพรศิริ เลี ้ยงสกุล
นางจินตนา อันอาตม์งาม
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ปิ ยะ ดวงพัตรา
รองศาสตราจารย์อิทธิสนุ ทร นันทกิจ
รองศาสตราจารย์อวบ สารถ้ อย
รองศาสตราจารย์อภิศกั ดิ์ โพธิ์ปัน้
รองศาสตราจารย์สรุ เดช จินตกานนท์
รองศาสตราจารย์วชั ริ นทร์ ซุ้นสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ยงยุทธ โอสถสภา
รองศาสตราจารย์งามชื่น รัตนดิลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธิ์
นายอภิชยั ดาวราย
นายสุรศักดิ์ บุญแต่ง
นายสุทิน พรหมโชติ
นายวิสทุ ธิ์ วีรสาร
นายพิทยากร ลิ่มทอง
นายพัชริ น ส่งศรี
นายปิ ยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
นายประสาท เกศวพิทกั ษ์
นายธีรยุทธ เกิดไทย
นางสาวสิริพร แจ้ งสุทธิวรวัฒน์
นางสาววรรณวิภา แก้ วประดิษฐ์
นางสาวมลิวรรณ นาคขุนทด
นางศิริณี พูนไชยศรี
นางปาริ ชาติ เบิร์นส
นางบุษรา จันทร์ แก้ วมณี
นางนิตยา ผกามาศ
นางสาวรุ่ งทิวา วงศกรทรัพย์
7

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาสัตว์ และสัตวแพทย์

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
รองศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร
รองศาสตราจารย์สมิต ยิ ้มมงคล
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ประสานพานิช
รองศาสตราจารย์ศรี สวุ รรณ ชมชัย
รองศาสตราจารย์พนัส ธรรมกีรติวงศ์
รองศาสตราจารย์เนรมิต สุขมณี
รองศาสตราจารย์นวลจันทร์ พารักษา
รองศาสตราจารย์ชยั ภูมิ บัญชาศักดิ์
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.สุณี คุณากรสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.พรทิพภา เล็กเจริ ญสุข
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.เฉลียว ศาลากิจ
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ประพฤกษ์ ตังมั
้ น่ คง
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระ รักความสุข
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ทวีศกั ดิ์ ส่งเสริ ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม อาตมางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรประพันธ์ ส่งเสริ ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ ิ ยะ สะวานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทร์ พร สินธุวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร นาคทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอชาติ บุญเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยวุ เรศ เรื องพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี โสพรรณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.สุวิชา เกามสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สมชัย สัจจาพิทกั ษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พิพฒ
ั น์ อรุ ณวิภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.นริ นทร์ อุประกริ นทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สุเจตน์ ชื่นชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปริ วรรต พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธเนศร ทิพยรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ไชยยันต์ เกสรดอกบัว
สพ.ญ.วราพร พิมพ์ประไพ
นายปรี ดา เลิศวัชระสารกุล
นายกําจัด รื่ นเริ งดี
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
รองศาสตราจารย์จฑุ ารัตน์ เศรษฐกุล
รองศาสตราจารย์รณชัย สิทธิไกรพงษ์
รองศาสตราจารย์เทวินทร์ วงษ์ พระลับ
รองศาสตราจารย์สญ
ั ชัย จตุรสิทธา
รองศาสตราจารย์ญานิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัช โมฬี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมแข พิลาสมบัติ
น.สพ.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ
สพ.ญ.ลัดดา ตรงวงศา
สพ.ญ.สุจิรา ปาจริ ยานนท์
สพ.ญ.มนยา เอกทัตย์
นายสกนธ์ แสงประดับ
นางจินตนา อินทรมงคล
นางสาวจตุพร บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
รองศาสตราจารย์ประเทือง อุษาบริ สทุ ธิ์
รองศาสตราจารย์อนุพนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล
รองศาสตราจารย์วิชา หมัน่ ทําการ
นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
นายวัชรพล ชยประเสริ ฐ
รองศาสตราจารย์บญ
ั ชา ขวัญยืน
รองศาสตราจารย์วราวุธ วุฒิวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร โสภาพันธุ์
นายสมชาย ดอนเจดีย์
นายจิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

นายวิษุวฒ
ั ก์ แต้ สมบัติ
รองศาสตราจารย์รังสินี โสธรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ทิพย์ ชํ่าชอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
นางสาวสุกญ
ั ญา วิชชุกิจ
นายณัฐดนัย ตัณฑ์วิรุฬห์
นายหทัยเทพ วงศ์สวุ รรณ
นายปรี ดา ปรากฏมาก
นายสุทธิพร เนียมหอม
นายกิติพงษ์ เจาจารึก
นายนันทวัฒน์ ขมหวาน
นางสาวปนัดดา กสิกิจวิวฒ
ั น์
นายสมชาย ประยงค์พนั ธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรฤทธิ์ พุทธิพิพฒ
ั น์ขจร
นายกายรัฐ เจริ ญราษฎร์
นางสาวปาริ ฉตั ร เสริ มวุฒิสาร
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
รองศาสตราจารย์ปารมนัส ศิริสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์สาทิป รัตนภาสกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรดิษฐ์ ตรู ทศั นวินท์
นางสาวพนิดา บุษปฤกษ์
นางสาวเทวรัตน์ ทิพยวิมล
นายกระวี ตรี อํานรรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ยา ฤทธิมา
นายวิชญ์ ศรี วงษา
นางพรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ ยม
นายวัชระ เสือดี
นางสานิตย์ดา เตียวต๋อย
รองศาสตราจารย์ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์อมั พวัน ตัน๊ สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาฤดี ผ่องพิพฒ
ั น์พงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวภัทรา หนูนาค
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศนพ กําเนิดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรสี ฤทธิประวัติ
นายปาษาณ กุลวานิช
นายประสาน สถิตย์เรื องศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาดล คงสมบูรณ์
นายกิตติ ทรัพย์ประสม
นายทวิช พูลเงิน
นายนที สิริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณฤมล เต็มดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ชัยศรี เจริ ญ
นายบุญเสริ ม แก้ วกําเนิดพงษ์
นางสาวกลางใจ สิทธิถาวร
นายรวิศว์ บานชื่น

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์บรรจบ ภิรมย์คํา
รองศาสตราจารย์ประสงค์ ตันพิชยั
รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร สุปัญโญ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สนั ติ ศรี สวนแตง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ใจอารี ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ ิ น ชุมสาย ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชยั ศรี พรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินยั พูลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ถนอมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบุญ ศิลป์รุ่ งธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอ่ ศักดิ์ แก้ วจรัสวิไล
นางสาวอัจฉรา ปุราคม
นายประพันธ์ เกียรติเผ่า
นางสาวกุลธิดา เหมาเพชร
นางสาวพัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

นางนันทรัตน์ เครื ออินทร์
นางสาวกุลธิดา นุกลู ธรรม
นางสาวทัศตริ น วรรณเกตุศิริ
นางสาวกนิษฐา เชาว์วฒ
ั นกุล
นางสาวพินดา วราสุนนั ท์
นางสาววรรณี อึ ้งสิทธิพนู พร
นางสาวจุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
นางสาวสุภาสิณี นุ่มเนียม
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
รองศาสตราจารย์อาชัญญา รัตนอุบล
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองศาสตราจารย์อรจรี ย์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง
รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค
รองศาสตราจารย์วิสาข์ จัติวตั ร์
รองศาสตราจารย์คณิต เขียววิชยั
รองศาสตราจารย์เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
รองศาสตราจารย์ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
รองศาสตราจารย์อดุ ร รัตนภักดิ์
รองศาสตราจารย์ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คีรีบนู จงวุฒิเวศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระเทพ ปทุมเจริ ญวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชั รา เล่าเรี ยนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิณ ศิริสมั พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนู สุข อุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย ยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี โตอิ ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บํารุ ง โตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยม โตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สเุ ทพ อ่วมเจริ ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรี ยม นิลพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม นครเขตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล นิ่มสุวรรณ
นายเกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั
นายบัญญัติ สร้ อยแสง
นายภัทรพล มหาขันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ทองฟู ศิริวงษ์
รองศาสตราจารย์สนั ติยา เอกอัคร
รองศาสตราจารย์ชชู ีพ พิพฒ
ั น์ศิถี
รองศาสตราจารย์สมถวิล ธนะโสภณ
รองศาสตราจารย์พวงเพชร สุรัตนกวีกลุ
รองศาสตราจารย์มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ
รองศาสตราจารย์สภุ ทั รา น. วรรณพิณ
รองศาสตราจารย์จตุพร บานชื่น
รองศาสตราจารย์นนั ทนา เลิศประสบสุข
รองศาสตราจารย์จงรักษ์ แก้ วประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรี ยงไกร แก้ วตระกูลพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมภัค เตชัสอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
นายอุดม ศรี นนท์
นายวิโรจน์ เดชนําบัญชาชัย
นายธงรบ รื่ นบรรเทิง
นางสาวนพวรรณ ฉิมรอยลาภ
นายอนามัย ดําเนตร
นางสาวจารุ พร พงษ์ ศิริเวทย์
นายจิรายุ ทัพพุ่ม
นายประสงค์ กัลยาณธรรม
นางสุรางค์ ณรงค์ศกั ดิ์สกุล
นางสาวโชติมา แก้ วกอง
นางสาวบุศยริ นทร์ กองแก้ ว
นายวิสทุ ธิ์ จรู ญธวัชชัย

นายทิสวัส ธํารงสานต์
นายพงศ์พนั ธ์ ศรี เมือง
Mr. Bruce Ricketts
Mr. Cai Griffith Evans
Mr. Peter Fox Tilghman
Mr.Derek Gregory Lopez
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สุไร พงษ์ ทองเจริ ญ
รองศาสตราจารย์วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์
รองศาสตราจารย์อรุ ณี วิริยะจิตรา
รองศาสตราจารย์ศรี ภมู ิ อัครมาส
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลู ชล
รองศาสตราจารย์บษุ บา กนกศิลปธรรม
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองศาสตราจารย์วิชยั ศรี คํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อบุ ล สรรพัชญพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญญ์รวี อนันตอัครกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อษุ า น้ อยทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพรรณ บุญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภทั ร์ พลอยแหวน
นายสุทิติ ขัตติยะ
นายพรสิน สุภวาลย์
นายวรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
นายเทิดชาย ช่วยบํารุ ง
นางสาวภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ
นายพงษ์ พฒ
ั น์ รักอารมณ์
นางสาวอรุ ณธดี ตรุ งอําไพ
นายประพนธ์ จุนทวิเทศ
นางสาวอรพรรณ วีระวงศ์
นางแสงจันทร์ เหมเชื ้อ
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ ้มวิลยั
นายดวงเด่น บุญปก

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการกีฬา

รองศาสตราจารย์สพุ ิตร สมาหิโต
รองศาสตราจารย์วลั ลีย์ ภัทโรภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลกั ษณ์ เทียนทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรื องไทย
นายอุบล ทองปั ญญา
นายอิษฎี กุฏอินทร์
นายสรายุทธ์ น้ อยเกษม
นายสมชาย ประเสริ ฐศิริพนั ธ์
นายวิชากร เฮงบฎีกลุ
นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
นายพงษ์ ศกั ดิ์ สวัสดิเกียรติ
นายจักรพงษ์ ขาวถิ่น
นางสาวอําพร ศรี ยาภัย
นางสาวอาภัสรา อัครพันธุ์
นางสาวอรอุมา บุญยารมย์
นางสาวสมภิยา สมถวิล
นางสาววิมลมาศ ประชากุล
นายพรพล พิมพาพร
นายนิรอมลี มะกาเจ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อํานวย ดันพานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจนกิจ
รองศาสตราจารย์วิชิต คะนึงสุขเกษม
รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา วัจฉละฐิ ติ
รองศาสตราจารย์ไถ้ ออน ชินธเนศ
รองศาสตราจารย์ดรุ ณวรรณ สุขสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ ชลายนเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ จนั ทร์ อยู่แพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร กมุทศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.ภาสกร วัธนธาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ ชยั อินทิราภรณ์
นายพิชิต เมืองนาโพธิ์
นายทศพร ยิ ้มลมัย
นายคุณตั ว์ พิธพรชัยกุล
นางสาวสุพชั ริ นทร์ ปานอุทยั
นางสาวมาลี กิตติกมั ปนาท
นางสาวชัชฎาพร พิทกั ษ์ เสถียรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
รองศาสตราจารย์สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองศาสตราจารย์มงั กร โรจน์ประภากร
รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ
รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
รองศาสตราจารย์วีรชัย พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพุ ร นุชดํารง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติยา แซ่ปัง
นายอาร์ ม อันอาตม์งาม
นายสุนนั ท์ ทิพย์ทิพากร
นายสุทธิเดช ปรี ชารัมย์
นายวิเนตร แสนหาญ
นายรัชพล พะวงศ์รัตน์
นายพิเชษฐ อนุรักษ์ อดุ ม
นายจุฑา มุกดาสนิท
นายคฑาวุฒิ โสภาลุน
นางอรวรรณ ชุณหชาติ
นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์
นางสาววันเพ็ญ เหล่าศรี ไพบูลย์
นางสาวปิ ยะมาศ ศรี รัตน์
นางสาวประภา โซ๊ ะสลาม
นางสาวกมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์
นางสาวพรไพริ นทร์ รุ่ งเจริ ญทอง

นายสหณัฐ เพชรศรี
นางสาวเครื อมาส สมัครการ
นางสาวศิรประภา เปรมเจริ ญ
นายศศิมลพล ม่วงศรี จนั ทร์
นางสาวพจมาลย์ พูลมี
นายปิ ติ ตรี สกุ ล
นายบุญเดช เบิกฟ้า
นางสาววีนาวรรณ สมผล
นายอาทร ลอยทรวงสิน
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูน
นายสราวุธ คลอวุฒิมนั ตร์
นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน์
นางสาวอารี ย์ อินทร์ นวล
นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
นางจิตราภรณ์ วัชพันธุ์
นางจุรีรัตน์ ลีสมิทธิ์
นางสาวจินตนาถ วงศ์ชวลิต
นางสาวจุฑิพย์ โพธิ์อบุ ล
นางสาววรางคณา จิตชุ่ม
นางสาวนงพะงา จรัสโสภณ
นางมลธิรา ศรี ถาวร
นายพงศ์ระวี นิ่มน้ อย
นายอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์
นางสาวจงรักษ์ แก้ วประสิทธิ์
นางสาวแตงอ่อน พรหมมิ
นางสาวนํ ้าฝน ทองทวี
นายอัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้
นายสุทธิพจน์ สุทธนะ
นางสาวสุชีวนั กรอบทอง
นายพงศ์พิชิต จันทร์ น้ ยุ
นางสุจิตรา แสนหาญ
นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ศาสตราจารย์อํานวย ขนันไทย
ศาสตราจารย์สเุ ทพ สวนใต้
ศาสตราจารย์สนั ทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
ศาสตราจารย์สมพงษ์ ธรรมพงษา
รองศาสตราจารย์อภินภัส รุ จิวตั ร์
รองศาสตราจารย์สคุ นธ์ พานิชพันธ์
รองศาสตราจารย์มนัส แซ่ดา่ น
รองศาสตราจารย์ด้วง พุธศุกร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนาถ สุนทรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิตา บุณโยดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยา พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์ นิมมานพิภกั ดิ์
นายสมบุญ สหสิทธิวฒ
ั น์
นายนาวี กังวาลย์
นางสาวศิริรัตน์ ชูสกุลเกรี ยง
นางสาวนันทนิตย์ วานิชาชีวะ
นายกฤตชญา อิสกุล
นายวรพจน์ สุนทรสุข
นายบัณฑิต สุขสวัสดิ์
นางสาวทัศนีย์ ต้ นดี
นางสาวนภฉัตร ธารี ลาภ
นางสาวสุขมุ าภรณ์ สุขขุม
นายสมชาย ดารารัตน์
นางสาวเรวดี อนุวฒ
ั นา
นางสร้ อยดาว วินิทนันทรัตน์
นายทนงศักดิ์ ไชยาโส
นายธัชคณิน จงจิตวิมล
นายเทวัญ เริ่ มสูงเนิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาส่ งเสริมการเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
รองศาสตราจารย์ณรงค์ สมพงษ์

รองศาสตราจารย์พิชยั ทองดีเลิศ
รองศาสตราจารย์ศภุ พร ไทยภักดี
รองศาสตราจารย์สาวิตรี รังสิภทั ร
รองศาสตราจารย์เอมอร อังสุรัตน์
รองศาสตราจารย์ศิริพรรณ ตันตาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวัลย์ สีจนั ทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนั ธ์จิตต์ สีเหนี่ยง
นางสาวณัฐชนา พวงทอง
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ศาสตราจารย์ดิเรก ฤกษ์ หร่ าย
รองศาสตราจารย์นาถ พันธุมนาวิน
รองศาสตราจารย์สมยศ ทุ่งหว้ า
รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์บําเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ชชั รี นฤทุม

