
 

 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 1503/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ท่ีปรึกษำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ ์

 ...................................................... 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงขอ 
แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้    

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอรพินธ์ อัจฉรานุกูล 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนิรดา ธเนศวร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สรสัณห์ รังสิยานนท์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอรุณวรรณ หล าอุบล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงภัทรายุ แต่บรรพกุล 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอ่ียมจิรกุล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยะนารถ เอกวรพจน์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงมะลิ พลานุเวช 
13. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ 
14. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจารุมา ศักดิ์ดี 
15. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
16. อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ 

 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสโินบล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุาวลัย์ หาญขจรสุข 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธรีัตน์ พีระพันธุ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา ตั้งประภา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศลิป์ กุลนภาดล 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวุัฒน์ ศิรินุพงศ์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ ลังกา 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชยั มีชาญ 
31. อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร 
32. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ 
33. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง 
34. อาจารย์ ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
35. อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ 
36. อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว 
37. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
38. อาจารย์ ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ 
39. อาจารย์ ดร.ชไมพร ดิสถาพร 
40. อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 
41. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 
42. อาจารย์ ดร.พรใจ ลี่ทองอิน 
43. อาจารย์ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์ 
44. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน 
45. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง 
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46. อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล 
47. อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ 
48. อาจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย   
49. อาจารย์ ดร.เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 
50. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์  
51. อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่   
52. อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ    
53. อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล  
54. อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 
55. อาจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค    
56. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล   
57. อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญไชย ไทยเจียม 
8. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ชัยปัญญา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก าพล วรดิษฐ ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชยั สินถาวร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุิดา อรรถยานันทน์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนริันดร์ เพชรัตน์ 
18. ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.ภรณี ศรีรมรื่น 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร สุขแจ่มศรี 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล 
22. อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ 
23. อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ 
24. อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิรีไพโรจน์ 
25. อาจารย์ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ 
26. อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ 
27. อาจารย์ ดร.บ ารุง ท้าวศรีสกุล 
28. อาจารย์ ดร.ปรารถนา ประชานุรักษ์ 
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29. อาจารย์ ดร.ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ 
30. อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง 
31. อาจารย์ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ปันยารชุน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษวรรณ พูนค า       
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี หนูซื่อตรง 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ 
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 
16. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี 
17. รองศาสตรจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด   
18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รัตนตยารมณ์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลยั ทวีโชติภัทร ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินนัท์ พงศ์เมธีกุล 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยา ธเนศพงศ์ธรรม  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน 
26. อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ 
27. อาจารย์ ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน์ 
28. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์  โชติเลอศักดิ์ 
29. อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล 
30. อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 
31. อาจารย์ ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ 
32.อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์ 
33. อาจารย์ ดร.วิทยา จอมอุย  
34. อาจารย์ แพทย์หญิงนันทิชา คมนามูล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวร 
6. รองศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร 
7. รองศาสตราจารย์ผกาศรี เย็นบุตร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วธิัญญา วัณโณ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธพิงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณพุงศ์ อุดมศิลป์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ยิ้มวิลัย 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุัค มหาวรากร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์ 
22. อาจารย์ ดร.ศุมรรษตรา แสนวา 
23. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 
24. อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ 
25. อาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ 
26. อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม 
27. อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส 
28. อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 
29. อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศา 
30. อาจารย์ ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ 
31. อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุล  
32. อาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย  
33. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์  เพียซ้าย 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม ไกรปกรณ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียพ์ร นิพิฐวิทยา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรตัน์ ไสยสมบัติ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน 
11. อาจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง 
12. อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 
13. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล 
14. อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ 
15. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย   
16. อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร       
17. อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร 
18. อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล  
19. อาจารย์ ดร.กัลยา แซ่อั้ง 
20. อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะบริหำรธุกิจเพื่อสังคม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ 
 2. รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลัลักษณ์ คุณาธิกรกิจ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ธิตินนัธุ์ ชาญโกศล 
 6. อาจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 
 7. อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล 
 8. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน 
 9. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 
 10. อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ 
 11. อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร 
 12. อาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ 
 13. อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล 
 14. อาจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ 
 15. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ 
 16. อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 
 17. อาจารย์ ดร.กวีพงษ์ เลิศวัชรา 
 18. อาจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด 
 19. อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์   
 20. อาจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล 
 21. อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ 
 22. อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสันต์  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธุ์เสือ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชยั อารีรุ่งเรือง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สชิฌน์เศก ย่านเดิม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐกิา สุนทรธนผล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ 
14. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จ านงค์สาร 
15. อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์  
16. อาจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจพีร วงศ์ปรีดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนดั จินตโกศล 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญั วานิชกร 
 5. อาจารย์ ดร.กรกลด ค าสุข 
 6. อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง 
 7. อาจารย์ ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 
 8. อาจารย์ ดร.บงกช พิชัยก าจรวุฒ ิ
 9. อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kanu Priya Mohan 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จันประเสริฐ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชยั ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 
14. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 
15. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 
16. อาจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณฑ์ สกุลพงศ์ 
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คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเศรษฐศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนนัทา ร่มประเสริฐ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุิมล เฮงพัฒนา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.BUI THI MINH TAM 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ 
11.อาจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ 
12. อาจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช 
13. อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะกำยภำพบ ำบัด 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา สาภอนันตสิน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัฎา ชินประเสริฐ 
6. อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล 
7. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 
8. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ 
9. อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี 

10. อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงเดช ศิริกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิดุา กิจธรธรรม 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 
 5. อาจารย์ ดร.รุ่งฤด ีกล้าหาญ 
 6. อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
 7. อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ดวงใจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชากร จารุศิริ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายาท ศรียาภัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ 
9. อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน 

10. อาจารย์ ดร.ศุภิกา วานิชชัง 
11. อาจารย์ ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท ์

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารตัน์ อิทธิโสภณกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 
4. อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ 
5. อาจารย์ ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว  
6. อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช แขมมณี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร สโมสร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร วีณา เสียงเพราะ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์ พิมานแพง 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขส าราญ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนก ทองน า 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล 
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชยั พุทธรักษา 
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏภิาณ อุทยารัตน์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา เอ่ียมบู่ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรกัษ์ ศรวณียารักษ์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินนัท์ พฤกษ์ประมูล 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย ์วิวัฒนวัฒนา   
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์  
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินทร์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล 
44.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรตัน์ ดรบัณฑิต 
45.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศกัดิ์ ละลอกน้ า 
46.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ 
47.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกัษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 
48.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ 
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล  
51.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 
52.  อาจารย์ ดร.สุวรรณ พลายพิชิต 
53.  อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ 
54.  อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี 
55.  อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ แม้นทิม 
56. อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย 
57.  อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์ 
58.  อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร 
59.  อาจารย์ ดร.ชิรา ล าดวนหอม 
60.  อาจารย์ ดร.สุฑามาศ นิยมพานิช 
61.  อาจารย์ ดร.ณวรา สีที 
62.  อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
63.  อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 
64.  อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ ์
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65.  อาจารย์ ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ 
66.  อาจารย์ ดร.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ 
67.  อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท์ 
68.  อาจารย์ ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 
69.  อาจารย์ ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลกุล 
70.  อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง 
71.  อาจารย์ ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ์ 
72.  อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 
73.  อาจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร 
74.  อาจารย์ ดร.พินิจ ข าวงษ์  
75.  อาจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร 
76.  อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย 
77.  อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด 
78.  อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร 
79.  อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป 
80.  อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี 
81.  อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ 
82.  อาจารย์ ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ ์
83.  อาจารย์ ดร.วิทยา ผาค า 
84.  อาจารย์ ดร.รัชชนก โคโต 
85.  อาจารย์ ดร.นพนิธิ ทองหิน 
86.  อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร 
87.  อาจารย์ ดร.โสภณ มงคลลักษมี 
88.  อาจารย์ ดร.สุพิชญ แขมมณี 
89.  อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะพลศึกษำ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
11.อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 
12. อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน 
13. อาจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง 
14. อาจารย์ ดร.ทศพล ธานี 
15. อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี 
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16. อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว 
17. อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล 
18. อาจารย์ ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง 
19. อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ 
20. อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ 
21. อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก 
22. อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ 
23. อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ 
24. อาจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ 
25. อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต  
26. อาจารย์ ดร.พันธสิริ ค าทูล   
27. อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์   
28. อาจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ 
29. อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเภสัชศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สามี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุดา จิตตสุโภ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สริน ทัดทอง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลนา คงคาเนรมิตร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์  

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวนิท์ พร่างแสงทอง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตมิา มานะกิจ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย 
16. อาจารย์ ดร.วิภาพร เสรเีด่นชัย 
17. อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกลุ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะณุพงศ ์ศรีกาฬสินธุ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวนั แพทยานนท์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง 
7. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร 




