
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
รศ.ดร.กฤษณา  กฤษณพุกต  ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ศ.เบญจมาศ  ศิลายอย ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.รวี  เสรฐภักดี ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.วิชา  หมั่นทาํการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร             

จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.สุรพงษ  ดํารงกิตติกุล ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ดร.ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.ชลิดา  เล็กสมบูรณ ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบตัิ ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ดร.วรรณวิไล  อินทนู ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

อาจารยรณภพ  บรรเจิดเชิดช ู ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.สุภาพร  กล่ินคง ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

อาจารยอุดม  ฟารุงสาง ภาควิชาโรคพชื คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.กุมุท  สังขศิลา ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ดร.ชวลิต  ฮงประยูร ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.ยงยุทธ  โอสถสภา ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.สุรเดช  จินตกานนท ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.อรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.อรุณศิริ  กําลัง ภาควิชาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ชูศักดิ์  จอมพุก ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.ประภา  ศรีพิจิตต ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ดร.วิทิตร  ใจอารีย ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.รังสฤษดิ์  กาวีเตะ ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.สนธิชัย  จันทรเปรม ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.ประภารัจ  หอมจันทร ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร  บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.โกศล  เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

ดร.วิวัฒน  เสือสะอาด ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

รศ.ดร.เพ็ญสุข  เตาทอง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

อาจารยโสภณ  อุไรชื่น ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.อภิชัย  ดาวราย ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

ดร.จํานงรักษ  อุดมเศรษฐ ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 



 รศ.ดร.ชูชีพ  พพิัฒนศิถี คณะเศรษฐศาสตร  บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.สาวิตรี  รังสิภัทร ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.เอมอร  อังสุรัตน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน  จ.นครปฐม 

ผศ.คมกริช  เชาวพานิช ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

วาที่รอยตรี ศิริชัย  ศรีพรหม  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

รศ.อุดร  รัตนภักดิ์  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  โพธิสุวรรณ ภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย  ภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

รศ.ดร.ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล  ภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

ดร.นฤมล  ศราธพันธุ  ภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ ภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท ภาควิชาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.กนกศักดิ์  เอี่ยมโอภาส ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน จ.กรุงเทพฯ 

รศ.บัณฑิต  จริโมภาส ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร                

จ.นครปฐม 

รศ.ดร.ปานมนสั  ศิริสมบูรณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ  

   ลาดกระบัง 

รศ.วิชา  หมั่นทาํการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร           

จ.นครปฐม 

ดร.ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร               

จ.นครปฐม 

ผศ.ประเทือง  อุษาบริสิทธิ ์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร               

จ.นครปฐม 

ผศ.ดร.มนตทิพย  ช่าํชอง ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร               

จ.นครปฐม 

รศ.ดร.วราวุธ  วุฒิวณชิย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร               

จ.นครปฐม 

อ.อมรฤทธิ์  พทุธิพิพัฒนขจร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร                     

จ.นครปฐม 

  อ.อมรเดช    พทุธิพิพัฒนขจร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร                          

                                          จ.นครปฐม 

อ.เอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแงพงแสน ม.เกษตรศาสตร    

จ.นครปฐม 

รศ.สันติ  ทองพํานัก  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร 

    จ.นครปฐม 



ผศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ ์ สายวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชวีวิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร               

ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

ดร.จารุพร  พงษศิริเวทย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

ดร.จิรายุ  ทัพพุม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

Dr.Pranee  Chokkajitsumpun คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

อาจารยวีรานุช  หลาง สายวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชวีวิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร            

ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

รศ.ดร.ชัชรี  นฤทุม สํานักสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

ดร.อรุณธดี  ตรงุอําไพ ขาราชการบาํนาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร จ.นครปฐม 

ดร.ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล สถาบันวิจยัและพัฒนา กําแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร  จ.นครปฐม 

รศ.นุชนารถ  ศรีวงศิตานนท ภาควิชาทรัพยากรน้ํา คระวิศวกรรมศาสตร บางเขน  ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน ณอยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.พัชราภรณ  ญาณภิรัต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ศันสนีย  สุภาภา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 

ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 

อาจารยนิตยา  ทับทิมทัย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 

อ.อุทัยวรรณ  แสงวณิช ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.อภิญญา  หิรัญวงษ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.ชไมภัค  ไมกลัด คณะมนุษยศาสตร  ม.เกษตรศาสตร  จ.กรุงเทพฯ 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
รศ.ดร.พรทิพย  อุดมสิน สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  

รศ.ดร.พงศพันธุ  เธียรหิรัญ สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 

รศ. ดร.พอพันธุ  อุยยานนท สาขาเศรษฐศาสตร    

รศ.ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
รศ.ดร.อรทัย  ชวาลภาฤทธิ ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 

ดร.สรินทร  ล่ิมปนาท สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
รศ.ดร.ชวลิต  ชาลีรักษตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
รศ.พลอยศรี  โปราณานนท สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะมนุษยศาสตร 



 ผศ.ดร.วรรณา  สุริยาสถาพร สาขาวิชาคลินกิสัตวเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร 

 รศ.ดร.วรทัศน  อินทรัคคัมพร  ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร คณะเกษตร 

 รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร สาขาวิชาคลินกิสัตวเคี้ยวเอื้อง คณะสัตวแพทยศาสตร  

 รศ.ดร.ไสว  บูรณพานิชกุล  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร 

 รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา  ขาราชการบาํนาญ คณะมนุษยศาสตร 

 มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ผศ.ดร.สิทธิพงศ  ดิลกวณิช  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 รศ.ดร.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย                          คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
รศ.ดร.สมบูรณ  เจริญจิระตระกูล คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีธญับุรี 
ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย  ภาควิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ดร.จตุรพร  รักษงาร  ภาควิชาวิทยาศาสตรเกษตร  คณะเกษตร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 

มหาวทิยาลัยรังสิต 
ดร.ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตต ิ คณะบัญช ี

ดร.พงษพัฒน  รักอารมณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ 
Dr.Kanravee  Anuntaakakul คณะสังคมศาสตร 

รศ.เฉลียวศรี  พิบูลชล คณะมนุษยศาสตร 

Dr.Aurapan  Weerawong   คณะมนุษยศาสตร 

ดร.ดวงเดน  บุญปก   คณะมนุษยศาสตร 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ผศ.ดร.กมลพรรณ  บุญกจิ คณะอักษรศาสตร 

ผศ.ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ คณะอักษรศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
Dr.Usa  Noytim 

 กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ดร.วรพงศ  ภูมบิอพลับ 

สํานกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว) 
ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง 



สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (NIDA) 
ผศ.ดร.สรศาสตร  สุขเจริญสิน 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
Dr.Praphon  Chunthawithet 


