
รายช่ือผู้รับผดิชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 

คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

เกษตร   น.ส.วชัราภรณ์  ไตรเสนีย ์ fagrwpt 

ประมง   นางวราภรณ์  เตยีวพพิธิพร ffisvpt 
    นายทวิากร  ศรตีะวนั ffistks 

    นางกาญจนา  นาคแสงทอง ffisknn 

    นายศลิป์ชยั  มณีขตัยิ ์ ffisscm 

    น.ส.พไิลลกัษณ์  พนัธุป์ระพนัธ ์  ffisppl 

    นางจนิตนา  สมศร ี ffisjis 

    นางกญัภทัร  ผุยเพง็ ffisnrp 

วนศาสตร ์ งานบรกิารการศกึษา นางกญัญภา  สถาพร fforpph 

  การจดัการปา่ไม ้ น.ส.ชนิดา  พุ่มชื่น fengcnd 

  ชวีวทิยาปา่ไม ้ น.ส.นทัธมน  โพธยิะราช ffornmp 

  วนผลติภณัฑ ์ นางบรรเจดิ  ศรโีปฏก fforbcs 

  วนวฒันวทิยา น.ส.ทพิยว์รรณ  จนัทรส์วา่ง ffortwc 

  วศิวกรรมปา่ไม ้ นางสมศร ี หาญณรงค ์ fforssh 

  อนุรกัษ์วทิยา น.ส.อลศิรา  หวงัจติต ์ fforarv 

  โครงการปรญิญาโท สาขาวชิา นางธญัรศัมิ ์ พชิติบวรศกัดิ ์ ffortrp 

  การบรหิารทรพัยากรปา่ไมแ้ละ     

  สิง่แวดลอ้ม (ภาคพเิศษ)     



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

วทิยาศาสตร ์   นางวลัลยี ์ บางบ่อ fsciwlb 

    น.ส.มณรีตัน์  แกว้สรอ้ย fscimnr 

   ภาควชิาสถติ ิ นางนงนุช  นาคะรตัน์ fscinnb 

ศกึษาศาสตร ์ จติวทิยาการศกึษา ผศ.วรพมิพ ์ ถริะวฒัน์ feduwrp 

  อาชวีศกึษา ดร.ภทัรวรรธน์  จรีพฒัน์ธนธร fedupwj 

  การศกึษา น.ส.พรพมิล  เขตสมุทร fedupks 

  พลศกึษา นางชลธชิา  ก่อเกดิ feductv 

  เทคโนโลยกีารศกึษา น.ส.สทุธดิา  ชเูกยีรต ิ fedusdck 

  ศนูยบ์ณัฑติศกึษา น.ส.ลกัขณา  ป ัน่วเิศษ fedulnp 

  ส านกังานเลขานุการ น.ส.สุกญัญา  บุญเกนิ feduskb 

เศรษฐศาสตร ์ เศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร น.ส.นิดา  แสนเศษ feconds 

  สหกรณ์ น.ส.บุษรนิทร ์ ศรสีวสัดิ ์ fecobrs 

  โครงการหลกัสตูร วท.บ. นายสุทธพิล  แซ่ลี ้ fecospsl 

  สาขาธุรกจิการเกษตร  ภาคพเิศษ     

  โครงการหลกัสตูร วท.บ. นายพงศธร  อคัรกติตกิุล fecopta 

  เศรษฐศาสตรเ์กษตร ภาคพเิศษ     

เศรษฐศาสตร ์ โครงการหลกัสตูร ศศ.บ. น.ส.พรรษพร  แกว้มชียั fecoppkc 

  สาขาวชิาเศรฐศาสตรป์ระกอบการ     



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

  (นานาชาต)ิ ภาคพเิศษ     

เศรษฐศาสตร ์ ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์ น.ส.ธนวรรณ  พมิพข์นัธ ์ fecotnw 

  
โครงการปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์ภาค
พเิศษ     

  โครงการบณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ  นางรชัน ี สงัขไ์พโรจน์ fecorns 

  
ประจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร์
เกษตร     

  และทรพัยากร     

  โครงการบณัฑติศกึษา ภาคพเิศษ  น.ส.วรรณพร  ฉตัรทอง fecowpc 

  ประจ าภาควชิาเศรษฐศาสตร ์     

  โครงการศลิปศาสตรมหาบณัฑติ น.ส.วาสนา  หมวดเตีย้ fecownm 

  
สาขาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ (ภาค
พเิศษ)     

  ศนูยบ์ณัฑติศกึษา นางสุวรรณ ี ศริวิฒันสาธร fecosns 

สงัคมศาสตร ์ ส านกังานเลขานุการคณะ นางปญัจวรรณ  มณีโทน fsocpwm 

    น.ส.มนธัยา  นิลพนัธุ ์ fsocmyn 

  จติวทิยา น.ส.นิภาพร  อนิคะเณย ์ psdnpi 

  นิตศิาสตร ์ อ.ชวีนิ  มลัลกิะมาลย ์ fsoccwm 

  ประวตัศิาสตร ์ น.ส.จารพีร  ดอกพกิุล fsocjpd 

    น.ส.เกตุ  บุญจนัทร ์ fsocket 

    น.ส.พมิพรรณ  ทพิยภ์บิาล fsocppt 



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

  ภมูศิาสตร ์ อ.ภาวณิี  เพง็เพชร fsocpnp 

  รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ น.ส.ธาน ี สุวรรณไตรย ์ fsoctnst 

  สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา อ.ธนารด ี ค ายา fsoctnk 

    อ.ธรีาพร  ทวธีรรมเจรญิ fsoctrp 

สตัวแพทยศาสตร ์
เวชศาสตรแ์ละทรพัยกรการผลติ
สตัว ์

ผศ.น.สพ.ดร.นรนิทร ์ อุประ
กรนิทร ์ fvetnru 

    ผศ.น.สพ.ดร.วศิณุ  บุญญาววิฒัน์ fvetvib 

    นางรพพีรรณ  มสีง่า fvetrpw 

  
สตัวแพทยสาธารณสุขศาสตรแ์ละการบรกิาร
วนิิจฉัย อ.น.สพ.ดร.พษิณุ  ตุลยกุล fvetpnt 

    ผศ.สพ.ญ.สุวชิา  เกษมสุวรรณ fvetswk 

    น.ส.จนิตนา  สระทองขาว fvetjns 

  กายวภิาคศาสตร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร  พงศช์ยัฤกษ ์ fveturp 

    ผศ.น.สพ.ดร.ธรีะศกัดิ ์ พราพงษ ์ fvettsp 

    น.ส.สุพตัรา  กุลสทิธเิสถยีร fvetsptk 

  พยาธวิทิยา รศ.สพ.ญ.ดร.เฉลยีว  ศาลากจิ fvetcls 

    นางประทุม  แสนแกว้ fvetprt 

  เภสชัวทิยา รศ.น.สพ.ดร.อ านาจ  พวัพลเทพ fvetamp 

    น.ส.กนกวรรณ  บางน้อย fvetkan 

  สรรีวทิยา รศ.ดร.อาภสัสรา  ชเูทศะ fvetapsc 



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

    น.ส.อจัรา  ตน้สวสัดิ ์ fvetact 

  จุลชวีวทิยาและชวีวทิยาภมูคิุม้กนั รศ.ดร.องอาจ  เลาหวนิิจ fvetonl 

    อ.น.สพ.ดร.วนิ  สุรเชษฐพงษ ์ fvetwsp 

    น.ส.จนัทรพร  อนิช ู fvetcrp 

  ปรสติวทิยา 
รศ.น.สพ.ดร.สถาพร  จติตปาล
พงศ ์ fvetspj 

    น.ส.ศุภนนัท ์ บุญชอบ fvetsub 

  เวชศาสตรค์ลนิิกสตัวเ์ลีย้ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุณ ี คุณากรสวสัดิ ์ fvetsnk 

    นางกาญจนา  ปาลศร ี fvetknp 

สตัวแพทยศาสตร ์
เวชศาสตรค์ลนิิกสตัวใ์หญ่และสตัว์
ปา่ ผศ.น.สพ.ดร.วรกจิ  เชดิชธูรรม fvetwkc 

    นางอุบลวรรณ  เอกทุ่งบวั fvetuba 

  
หลกัสตูรวท.ม. สาขาวชิา
วทิยาศาสตร ์ น.ส.กรรณิการ ์ มาเวช psd.asc 

  ชวีภาพทางสตัวแพทย ์(นานาชาต)ิ     

  
หน่วยทะเบยีนและประเมนิผล
การศกึษา น.ส.อมรรตัน์  ประสานศพัท ์ fvetaop 

    น.ส.อภญิญากร  กลัยาณมติร fvetakk 

    น.ส.บุษบง  ด าชื่น fvetbbd 

    นายอนนัตพงษ ์ งามข า fvetapn 

  หน่วยบรกิารการศกึษา (กพส.) น.ส.ธญัมน  แตงเอีย่ม fvettta 



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

    น.ส.อารรีตัน์  สชิมวฒัน์ fvetars 

    น.ส.พชัรดิา  ปรชีาคม fvetprd 

อุตสาหกรรมเกษตร   นายธรีุตม ์ ฤทธสินธิ ์ fagivvr 

   ภาควชิาเทคโลยชีวีภาพ น.ส.ภสัสร  สุหริญัญวานิช fagipssn 

    นายวนัชยั  สุนทรวนิิต fagiwcs 

    น.ส.จติตมิา  ปุน่แกว้ fagijmp 

    น.ส.นงนุช  บุญบุตร faginnb 

    น.ส.ฤทยัวรรณ  สทิธวิรกร fagirwl 

    น.ส.กนกพร  เทยีมปาน fagikpt 

    น.ส.รุจมิาศ  โรจน์สรุางค ์ fagirmr 

    น.ส.ธนิดา  จนิตนครชยัศร ี fagitdj 

มนุษยศาสตร ์   นางจริาพร  พนัธุเ์สอื fhumjrp 

บรหิารธุรกจิ   นางลดัดา  ปญัทะภรูเีวท fbuslds 
เทคนิคการสตัว
แพทย ์   น.ส.หทยักาญจน์  ลกูฟกั cvthtl 
สถาปตัยกรรม
ศาสตร ์   น.ส.ณชัชา  สวสัดมีลู archncs 

หลกัสตูรศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ    
สาขาวชิารฐัศาสตร ์ โครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุร ี สุกญัญา  กุลแกว้ sbcsyk 



คณะ ภาควิชา ช่ือ - สกลุ 
account 
nontri 

   เบญ็จมาศ  จุฬาโอฬาร 
sbcbcs 

    สุพรรณิการ ์ ผาดงยาง  sbcspm 

วทิยาลยัสิง่แวดลอ้ม 
 

กอบกาญจน์  เผอืกชอุ่ม eckkp 
 


