
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๕๖/๒๕๖๑

เร่ือง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
___________________________

เพื่อให้ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ .ศ .๒๕๕๙ อธิการบดีจึงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาที่เชี่ยวชาญ
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ กีฏวิทยา
๔. ศาสตราจารย์ พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ โภชนวิทยา
๕. ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เคมี
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ เคมี
๘. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
๙. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ โลหะวัสดุศาสตร์
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนท์ จุลชีววิทยา
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอกานนท์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คําเอม คณิตศาสตร์
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.มาลียา เครือตราชู ชีววิทยา
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์ มีมาก คณิตศาสตร์
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง เทคโนโลยีอาหาร 
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ชีววิทยา
๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.วีณา จีระแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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๑๙. ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานชิ สาธารณสุข
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล เคมี
๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกลุ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๒๓. ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ชีวเคมี
๒๔. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ชีวเคมี
๒๕. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ เภสัชวิทยา
๒๖. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ชลภัทร สุขเกษม พยาธิวิทยา
๒๗. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.นริศา คําแก่น เภสัชศาสตร์
๒๘. รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ เภสัชวิทยา
๒๙. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ นิติวิทยาศาสตร์
๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต เทคโนโลยีชีวภาพ
๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ ส่ิงแวดล้อม
๓๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ นิเวศวิทยา
๓๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งแก้ว เจริญพรสุข จุลชีววิทยาทางอาหาร
๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ Molecular Genetics
๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี วิศวกรรมไฟฟ้า
๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ สถานวิทยาศาสตร์คลินกิ
๓๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มชัย เหมะจันทร วิศวเคมี/เทคโนโลยีสิ่งทอ
๔๐. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี วิศวกรรมโยธา
๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ชีววิทยา
๔๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร อังคทะวานิช โภชนาการ 
๔๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ พอลิเมอร์
๔๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า ชีววิทยา
๔๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี โลกสุวรรณ ผลิตภัณฑ์จากข้าวและแปง้
๔๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จํารูญ เล้าสินวัฒนา พืชศาสตร์
๔๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธิ์บุญ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๔๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๕๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๕๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชม ก้ิมปาน วิศวกรรมไฟฟ้า (ดาวเทียม)
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๕๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา นุ่มหอม เคมี
๕๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนจิต ประกิตชัยวัฒนา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๕๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ เคมี
๕๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค ฟิสิกส์
๕๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ เทคโนโลยีชีวเคมี
๕๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน คณิตศาสตร์
๖๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร สุวรรณกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
๖๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด วนศาสตร์
๖๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารัส วงศ์สว่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์
๖๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ชีววิทยา
๖๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ล้ิมสุวรรณ การอาหารและโภชนาการ
๖๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงส์ เคมีอินทรีย์
๖๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา จุลชีววิทยาของดินและปุ๋ยชีวภาพ
๖๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนญู โรจนะบุรานนท์ ส่ิงแวดล้อม
๖๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๗๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา รุกขไชยศิริกลุ เคมีอินทรีย์
๗๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร เช่ียวชาญ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๗๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ วัสดุศาสตร์
๗๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๗๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ภัทรพุทธ พิษวิทยา
๗๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวนั เทอดไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์
๗๖. รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ชินประหัษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๗๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
๗๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์
๗๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ การควบคุมพืชโดยชีววิธี
๘๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนชุ เครื่องสําอาง
๘๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร วิศวกรรมไฟฟ้า
๘๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๘๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากรู วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๘๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล ชีวกุล
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๘๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช วัสดุศาสตร์
๘๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยดั โภคฐิติยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
๘๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
๘๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ อนุกรมวิธานพืช
๘๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร คณิตศาสตร์และสถิติ
๙๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล รงค์นพรัตน์ ชีวเคมี
๙๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ฐิตาภิชิต ชีววิทยา
๙๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช สถิติประยุกต์
๙๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลนิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ วัสดุศาสตร์
๙๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๐๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล เทคโนโลยีมีเดีย
๑๐๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ วิศวกรรม
๑๐๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ เคมี
๑๐๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร วิศวกรรมอุตสาหการ
๑๐๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วรยศ ชีววิทยา
๑๐๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวพนิ ด่านดุสิตาพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๐๖. รองศาสตราจารย์ ดร.รังรอง ยกส้าน วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
๑๐๗. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สําโรงทอง สาธารณสุข
๑๐๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๐๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
๑๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกุล เภสัชศาสตร์
๑๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ไทยพานชิ คหกรรมศาสตร์
๑๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ อารีรบ พฤกษศาสตร์
๑๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน การอาหารและโภชนาการ
๑๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย รังสินันท์ สถิติวิจัย
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๑๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วิม เหนือเพง็ วัสดุศาสตร์
๑๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์การเกษตร
๑๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต วิทยาศาสตร์ศึกษา
๑๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ วิศวกรรมเคมี
๑๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ เทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
๑๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี
๑๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพ็งปรีชา เคมี
๑๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย พฤกษศาสตร์
๑๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑๓๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๓๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ อนุรักษวิทยา
๑๓๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา โภชนาการ
๑๓๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ เคมี
๑๓๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคํา อนุกรมวิธาน
๑๓๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล ระบบส่ือสารคอมพิวเตอร์
๑๔๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สุภิมารส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑๔๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๑๔๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ นาถกรณกุล เทคโนโลยีพลังงาน
๑๔๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม เคมี
๑๔๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดชูช่ืน ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
๑๔๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม ชีววิทยา
๑๔๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา การพยาบาลสาธารณสุข
๑๔๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด พอลิเมอร์
๑๔๙. รองศาสตราจารย์เกียรติไกร อายุวัฒน์ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
๑๕๐. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ อุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ
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๑๕๑. รองศาสตราจารยคณิตา ตังคณานุรักษ เคมี
๑๕๒. รองศาสตราจารยจริยา เดชกุญชร การอาหารและโภชนาการ
๑๕๓. รองศาสตราจารยนิยดา สวัสดิพงษ วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
๑๕๔. รองศาสตราจารยประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา สงเสริมการเกษตร
๑๕๕. รองศาสตราจารยประภัสสร เกียรติสุรนนท สงเสริมการเกษตร
๑๕๖. รองศาสตราจารยไพรบูลย พันธรักษพงษ คณิตศาสตร
๑๕๗. รองศาสตราจารยยุพกนิษฐ พวงวีระกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๕๘. รองศาสตราจารยโรจน คุณอเนก วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
๑๕๙. รองศาสตราจารยวัฒนาภรณ โชครัตนชัย คหกรรมศาสตร
๑๖๐. รองศาสตราจารยสราวุธ สุธรรมาสา วิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๖๑. รองศาสตราจารยสิริประภา กล่ันกลิ่น โภชนวิทยา
๑๖๒. รองศาสตราจารยสุปราณี อัทธเสรี วิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๖๓. รองศาสตราจารยอนุกูล พลศิริ คหกรรมศาสตร
๑๖๔. รองศาสตราจารยอุดมศักดิ์ สินธิพงษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑๖๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต วีระกุล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๑๖๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองกาญจน สังกาศ วิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๖๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กริช สมกันธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
๑๖๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร ปอแกว เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุศล ภูธนกิจ ชีววิทยา
๑๗๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.งามนิจ ช่ืนบุญงาม พฤกษศาสตร
๑๗๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ เตชะอภัยคณุ เทคโนโลยีชีวภาพ
๑๗๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาลย เยรบุตร วิศวกรรมไฟฟา
๑๗๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาย ชมภูอินไหว วิศวกรรมไฟฟา
๑๗๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๑๗๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา เจียรพินิจนันท เคมี
๑๗๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตา ฟูเผา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๑๗๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร เคมีอุตสาหกรรม
๑๗๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐั มาลัยนวล นิติกีฏวิทยา
๑๗๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑๘๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แตงออน พรหมมิ สัตววิทยา
๑๘๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ กุลชนะภควัต พฤกษเคม/ีวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง
๑๘๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ วัสดุศาสตร
๑๘๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปามุทา คอมพิวเตอร
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๑๘๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาหารและโภชนาการ
๑๘๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริส ประทินทอง เทคโนโลยีพลังงาน
๑๘๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน เกษตรศาสตร
๑๘๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกาย จิโรจนกุล วิทยาศาสตรสุขภาพ
๑๘๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ ฉายบุ เทคโนโลยีการประมง/ทรัพยากรทางนํ้า
๑๘๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัทธ พงษเกียรติกุล วิศวกรรมส่ิงแวดลอม
๑๙๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา สงวนสัตย วิศวกรรมไฟฟา
๑๙๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารินดา สุขสบาย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๑๙๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยาภรณ วรานุสันติกุล วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๑๙๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ เหลาดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๙๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสิษฐ ภควัชรภาณุรัตน เคมี
๑๙๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ พิษวิทยา
๑๙๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศิริ สันตโยภาส พยาบาลศาสตร
๑๙๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เย็นใจ เลาหวณิช พลังงาน
๑๙๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค เพ็งพัด ฟสิกส
๑๙๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา จารุวรรโณ วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๐๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราพร ลักษณลมาย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๐๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วิทยาภรณ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
๒๐๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล คณิตศาสตรและสถิติ
๒๐๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชา ฉิมพลี คอมพิวเตอร
๒๐๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน ปงลังกา วิศวกรรมไฟฟา
๒๐๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ ปยธีรวงศ เทคโนโลยีชีวภาพ
๒๐๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศมณพร สุทธิบาก ส่ิงแวดลอม
๒๐๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรวัฒน ชิวปรีชา วิศวกรรมโทรคมนาคม
๒๐๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๐๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิกานต กูพงษศักดิ์ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล แสวงผล พฤกษศาสตร
๒๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ฉิมพลี คอมพิวเตอร
๒๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ เภสัชวิทยา
๒๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์ สืบพงษศิริ นิติวิทยาศาสตร
๒๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหณัฐ เพชรศรี พฤกษศาสตร
๒๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพงศ รักตะเมธากูล คณิตศาสตร 
๒๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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๒๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา โทผล ชีววิทยา
๒๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัชระ คงนวน คณิตศาสตร 
๒๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรัตน บัวเลิศ วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
๒๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา พิชัยยงควงศดี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล ทรัพยวโรบล โภชนาการ
๒๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณ อุไรช่ืน กีฏวิทยา
๒๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุลักษณ จันทรคํา ปรสิตวิทยา
๒๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ถนนแกว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๒๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถศาสน นิมิตรพันธ คณิตศาสตร
๒๒๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอนงค ผิวนิล วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
๒๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร เทคโนโลยีอาหาร
๒๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพร เสนห เทคโนโลยีการบรรจุ
๒๓๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี วิศวกรรมการเกษตร
๒๓๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล ช่ืนสําราญ เทคโนโลยีชีวภาพ
๒๓๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ แกวมณีชัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช บํารุงพืชน โภชนศาสตร 
๒๓๔. ผูชวยศาสตราจารยจุไร อภัยจิรรัตน การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๒๓๕. ผูชวยศาสตราจารยธัญนันท อบถม คหกรรมศาสตร
๒๓๖. ผูชวยศาสตราจารยนิตณา วิเศษชัยนุสรณ คอมพิวเตอร
๒๓๗. ผูชวยศาสตราจารยศศิรินทร แลบัว เทคโนโลยีชีวภาพ
๒๓๘. นายแพทยบรรพต ตนธีรวงศ วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๓๙. นายแพทยศิริวัฒน ทิพยธราดล วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๔๐. ทันตแพทย ดร.ชนพงษ โรจนวรฤทธ์ิ ทันตสาธารณสขุ
๒๔๑. ดร.กระวี ตรีอํานรรค วิศวกรรมศาสตร
๒๔๒. ดร.กิ่งกาญจน ทองงอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔๓. ดร.ขวัญเดือน รัตนา การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
๒๔๔. ดร.คํารณ สุนัติ วิทยาการคอมพิวเตอร
๒๔๕. ดร.จตุพร เทียรมา การใชที่ดินและจัดการทรัพยากร
๒๔๖. ดร.จินต จรูญรักษ โภชนาการ
๒๔๗. ดร.จิราภรณ ทองตนั เภสัชเคมี/วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
๒๔๘. ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔๙. ดร.ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี วิศวกรรมพลาสติก
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๒๕๐. ดร.ชาติ ทีฆะ ฟสิกส
๒๕๑. ดร.ฐนิตา เสือปา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒๕๒. ดร.ณภัทร โพธิ์วัน เทคโนโลยีชีวภาพ
๒๕๓. ดร.ณัฐธิดา โชติชวง โภชนาการอาหาร
๒๕๔. ดร.ณัฐพล ฟาภิญโญ การประมง
๒๕๕. ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน คณิตศาสตร
๒๕๖. ดร.นพพร สุทธิวงศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
๒๕๗. ดร.นิธิพัฒน ทีรฆวณชิ วิศวกรรมไฟฟา
๒๕๘. ดร.บุญสนอง ชวยแกว พฤกษศาสตร
๒๕๙. ดร.เบ็ญจา เตากล่ํา วิทยาศาสตรสุขภาพ
๒๖๐. ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๒๖๑. ดร.พันชัย เมนฉาย วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
๒๖๒. ดร.พีรยา ศรีเพียร เทคโนโลยีมีเดีย
๒๖๓. ดร.เพ็ญแข ธรรมเสวนานุภาพ สิ่งแวดลอม
๒๖๔. ดร.เพ็ญภัทรา ศรีไพบูลยกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒๖๕. ดร.ภิเษก รุงโรจนชัยพร เคมี
๒๖๖. ดร.ยศเวท สิริจามร ชีววิทยา
๒๖๗. ดร.ยุธยา อยูเยน็ ชีววิทยา
๒๖๘. ดร.วรรณชัย ชาแทน พฤกษศาสตร
๒๖๙. ดร.วิทยา ศิริพันธวัฒนา คณิตศาสตร
๒๗๐. ดร.ไว ประทุมผาย ชีวเคมี
๒๗๑. ดร.ศศธร สิงขรอาจ การแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ
๒๗๒. ดร.ศิริมา พวงประพันธ โภชนาการอาหาร
๒๗๓. ดร.ศิริลักษณ หลอพันธมณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๗๔. ดร.สมยศ ตันติวงศวาณิช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๗๕. ดร.สินชัย จันทรเสม คณิตศาสตร 
๒๗๖. ดร.สุจิตรา ศรีสังข เคมี
๒๗๗. ดร.สุดสวาสด์ิ ดวงศรีไสย พฤกษศาสตร
๒๗๘. ดร.อดุลย แปนสุวรรณ คณิตศาสตร 
๒๗๙. ดร.อมรวรรณ ล้ิมสมมุติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๘๐. ดร.อุรุวรรณ แยมบริสุทธิ์ โภชนศาสตรในเด็ก
๒๘๑. ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ กีฏวิทยา
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อัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิฯ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

๒๘๒. อาจารยจันทรจนา ศิริพันธวัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒๘๓. อาจารยธิติมา แกวมณี การจัดการดานอาหาร
๒๘๔. อาจารยนิภา ลีสุคนธ การพยาบาลชุมชน
๒๘๕. Professor Dr.Tony Moon วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
๒๘๖. Ross Joel Nara ภาษาอังกฤษ

ส่ัง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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