รายชื่อผู้รับผิดชอบการปรับปรุงฐานข้ อมูลอาจารย์ ผ้ สู อน
คณะ

ภาควิชา

ชื่อ - สกุล

account
nontri

เกษตร

น.ส.วัชราภรณ์ ไตรเสนีย์

fagrwpt

ประมง

นางวราภรณ์ เตียวพิพธิ พร
นายทิวากร ศรีตะวัน

ffisvpt
ffistks

นางกาญจนา นาคแสงทอง

ffisknn

นายศิลป์ชยั มณีขตั ยิ ์

ffisscm

น.ส.พิไลลักษณ์ พันธุป์ ระพันธ์

ffisppl

นางจินตนา สมศรี

ffisjis

นางกัญภัทร ผุยเพ็ง

ffisnrp

งานบริการการศึกษา

นางกัญญภา สถาพร

fforpph

การจัดการปา่ ไม้

น.ส.ชนิดา พุ่มชื่น

fengcnd

ชีววิทยาปา่ ไม้

น.ส.นัทธมน โพธิยะราช

ffornmp

วนผลิตภัณฑ์

นางบรรเจิด ศรีโปฏก

fforbcs

วนวัฒนวิทยา

น.ส.ทิพย์วรรณ จันทร์สว่าง

ffortwc

วิศวกรรมปา่ ไม้

นางสมศรี หาญณรงค์

fforssh

อนุรกั ษ์วทิ ยา

น.ส.อลิศรา หวังจิตต์

fforarv

โครงการปริญญาโท สาขาวิชา

นางธัญรัศมิ ์ พิชติ บวรศักดิ ์

ffortrp

วนศาสตร์

การบริหารทรัพยากรปา่ ไม้และ
สิง่ แวดล้อม (ภาคพิเศษ)

คณะ

ภาควิชา

วิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ชื่อ - สกุล

account
nontri

นางวัลลีย์ บางบ่อ

fsciwlb

น.ส.มณีรตั น์ แก้วสร้อย

fscimnr

ภาควิชาสถิติ

นางนงนุช นาคะรัตน์

fscinnb

จิตวิทยาการศึกษา

ผศ.วรพิมพ์ ถิระวัฒน์

feduwrp

อาชีวศึกษา

ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร

fedupwj

การศึกษา

น.ส.พรพิมล เขตสมุทร

fedupks

พลศึกษา

นางชลธิชา ก่อเกิด

feductv

เทคโนโลยีการศึกษา

น.ส.สุทธิดา ชูเกียรติ

fedusdck

ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา

ั ่ เศษ
น.ส.ลักขณา ปนวิ

fedulnp

สานักงานเลขานุการ

น.ส.สุกญ
ั ญา บุญเกิน

feduskb

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร น.ส.นิดา แสนเศษ

feconds

สหกรณ์

น.ส.บุษรินทร์ ศรีสวัสดิ ์

fecobrs

โครงการหลักสูตร วท.บ.

นายสุทธิพล แซ่ล้ี

fecospsl

นายพงศธร อัครกิตติกุล

fecopta

น.ส.พรรษพร แก้วมีชยั

fecoppkc

สาขาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ
โครงการหลักสูตร วท.บ.
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ
เศรษฐศาสตร์

โครงการหลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาเศรฐศาสตร์ประกอบการ

คณะ

ภาควิชา

ชื่อ - สกุล

account
nontri

(นานาชาติ) ภาคพิเศษ
เศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

น.ส.ธนวรรณ พิมพ์ขนั ธ์

fecotnw

นางรัชนี สังข์ไพโรจน์

fecorns

น.ส.วรรณพร ฉัตรทอง

fecowpc

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาค
พิเศษ)

น.ส.วาสนา หมวดเตีย้

fecownm

ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา

นางสุวรรณี ศิรวิ ฒั นสาธร

fecosns

สานักงานเลขานุการคณะ

นางปญั จวรรณ มณีโทน

fsocpwm

น.ส.มนัธยา นิลพันธุ์

fsocmyn

จิตวิทยา

น.ส.นิภาพร อินคะเณย์

psdnpi

นิตศิ าสตร์

อ.ชีวนิ มัลลิกะมาลย์

fsoccwm

ประวัตศิ าสตร์

น.ส.จารีพร ดอกพิกุล

fsocjpd

น.ส.เกตุ บุญจันทร์

fsocket

น.ส.พิมพรรณ ทิพย์ภบิ าล

fsocppt

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาค
พิเศษ

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร
และทรัพยากร
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สังคมศาสตร์

คณะ

สัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชา

ชื่อ - สกุล

account
nontri

ภูมศิ าสตร์

อ.ภาวิณี เพ็งเพชร

fsocpnp

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

น.ส.ธานี สุวรรณไตรย์

fsoctnst

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อ.ธนารดี คายา

fsoctnk
fsoctrp

เวชศาสตร์และทรัพยกรการผลิต
สัตว์

อ.ธีราพร ทวีธรรมเจริญ
ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ อุประ
กรินทร์

fvetnru

ผศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวฒั น์

fvetvib

นางรพีพรรณ มีสง่า

fvetrpw

อ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล

fvetpnt

ผศ.สพ.ญ.สุวชิ า เกษมสุวรรณ

fvetswk

น.ส.จินตนา สระทองขาว

fvetjns

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชยั ฤกษ์

fveturp

ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ ์ พราพงษ์

fvettsp

น.ส.สุพตั รา กุลสิทธิเสถียร

fvetsptk

รศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ

fvetcls

นางประทุม แสนแก้ว

fvetprt

รศ.น.สพ.ดร.อานาจ พัวพลเทพ

fvetamp

น.ส.กนกวรรณ บางน้อย

fvetkan

รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ

fvetapsc

สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์และการบริการ
วินิจฉัย

กายวิภาคศาสตร์

พยาธิวทิ ยา

เภสัชวิทยา

สรีรวิทยา

คณะ

ภาควิชา

จุลชีววิทยาและชีววิทยาภูมคิ มุ้ กัน

ปรสิตวิทยา

เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลีย้ ง

สัตวแพทยศาสตร์

ชื่อ - สกุล
น.ส.อัจรา ต้นสวัสดิ ์

fvetact

รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ

fvetonl

อ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์

fvetwsp

น.ส.จันทรพร อินชู
รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาล
พงศ์

fvetcrp

น.ส.ศุภนันท์ บุญชอบ

fvetsub

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสดิ ์

fvetsnk

นางกาญจนา ปาลศรี

fvetknp

เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์
ปา่
ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
หลักสูตรวท.ม. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

fvetspj

fvetwkc

นางอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว

fvetuba

น.ส.กรรณิการ์ มาเวช

psd.asc

ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
หน่วยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษา
น.ส.อมรรัตน์ ประสานศัพท์

หน่วยบริการการศึกษา (กพส.)

account
nontri

fvetaop

น.ส.อภิญญากร กัลยาณมิตร

fvetakk

น.ส.บุษบง ดาชื่น

fvetbbd

นายอนันตพงษ์ งามขา

fvetapn

น.ส.ธัญมน แตงเอีย่ ม

fvettta

คณะ

ภาควิชา

ชื่อ - สกุล

account
nontri

น.ส.อารีรตั น์ สิชมวัฒน์

fvetars

น.ส.พัชริดา ปรีชาคม

fvetprd

นายธีรุตม์ ฤทธิสนธิ ์

fagivvr

น.ส.ภัสสร สุหริ ญ
ั ญวานิช

fagipssn

นายวันชัย สุนทรวินิต

fagiwcs

น.ส.จิตติมา ปุน่ แก้ว

fagijmp

น.ส.นงนุช บุญบุตร

faginnb

น.ส.ฤทัยวรรณ สิทธิวรกร

fagirwl

น.ส.กนกพร เทียมปาน

fagikpt

น.ส.รุจมิ าศ โรจน์สรุ างค์

fagirmr

น.ส.ธนิดา จินตนครชัยศรี

fagitdj

มนุษยศาสตร์

นางจิราพร พันธุเ์ สือ

fhumjrp

บริหารธุรกิจ
เทคนิคการสัตว
แพทย์
สถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

นางลัดดา ปญั ทะภูรเี วท

fbuslds

น.ส.หทัยกาญจน์ ลูกฟกั

cvthtl

อุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโลยีชวี ภาพ

น.ส.ณัชชา สวัสดีมลู

archncs

สุกญ
ั ญา กุลแก้ว

sbcsyk

คณะ

ภาควิชา

ชื่อ - สกุล
เบ็ญจมาศ จุฬาโอฬาร

วิทยาลัยสิง่ แวดล้อม

account
nontri
sbcbcs

สุพรรณิการ์ ผาดงยาง

sbcspm

กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

eckkp

