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ตอนที ่8 
คณาจารย์บัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั 

 
8.1  คณาจารย์บัณฑิตศึกษา 

 
ตามระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น  วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี  4  อาจารย์

ระดบับณัฑิตศึกษา  ขอ้ 16-24  ไดใ้หค้วามหมายและกาํหนดคุณสมบติัของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา  ซ่ึงรายช่ือ
คณาจารยใ์นคู่มือบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558  น้ี  เป็นรายช่ือท่ี  บณัฑิตวิทยาลยัไดส้าํรวจสถานภาพปัจจุบนั
ของคณาจารยจ์ากภาควชิา/สาขาวชิาต่างๆ ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาเท่านั้น โดยไดท้าํการสาํรวจ
สถานภาพปัจจุบนัของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา เม่ือเดือน มิถุนายน 2558  สาํหรับคาํยอ่ทา้ยรายช่ือ  หมายถึง 
การท่ีอาจารยจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอนหรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การศึกษาอิสระในหลกัสูตรระดบั
ใดนั้น  จะตอ้งมีคุณสมบติัและมีเง่ือนไขอ่ืนประกอบ เช่น ตอ้งมีประสบการณ์สอนหรือมีผลงานวิจยั เป็นตน้ รายช่ือ
คณาจารยด์งักล่าวจาํแนกตามคณะต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนับางคณะไดมี้การยุบรวมภาควิชา และ/หรือเปล่ียนจากภาควิชา
เป็นกลุ่มสาขาวชิา  กลุ่มวชิา หรือสาํนกัวชิาการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

490 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

58
 

คณะวทิยาศาสตร์ 
ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ธวชั ช่างผสั Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วจิารณ์ สดศิริ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิต โชติชยัสถิตย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพจน์ ไวทย์างกรู วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิระสุข อิฐรัตน์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธ์ิ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธ์ิ วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.คณิต  มุกดาใส วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คาํสิงห์ นนเลาพล วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นรากร คณาศรี วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บญัชา อานนทกิ์จพานิช Dr.rer.nat.(Computer Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บณัฑิต ภิบาลจอมมี Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประกิต จาํปาชนม ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิกลุ ภูผาสุข วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒันา เถาวทิ์พย ์ Ph.D.(Applied Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสวยีน ใจดี Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธีรนนัท ์พฤกษก์นัทรากร วท.ม.(ชีวสถิติ) ท+วจ+ป - 
ผศ. ประภทัร วเิศษมงคลชยั วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุณี อษัฎายธุ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ.ดร. องัคณา บุญยดื วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. กนกวรรณ วงษจ์นัทร์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จีระยทุธ เวทยว์รีะพงศ ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ทศพร  ทองจนัทึก Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ทศพร  แถลงธรรม วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พงศกร  ยศแกว้ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มงคล ตุน้ทพัไทย วท.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รพีพรรณ ไกรแกว้ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รจนา เช่ียวชาญ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาคณิตศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ.ดร.วริษา  นาคพิมพ ์ ปร.ดร.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรีะชยั  สาระคร ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วชัรินทร์ คล่องดี วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมนึก วรวเิศษ Dr.rer.nat.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นวรัตน์ เอกกา้นตรง วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ปิยทสัน์  ฉตัรวรวทิย ์ M.Sc.(Computer Sciences) ท+วจ+ป - 
อ. สมเกียรติ พานอ้ย วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. สมศกัด์ิ อนนัตสุ์วรรณชยั วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเคม ี 

   ศ.ดร. สุจิตรา ยงัมี Ph.D.(Inorganic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากลุ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ขวญัใจ กนกเมธากลุ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉว ีเยน็ใจ ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เฉลิม เรืองวริิยะชยั Ph.D.(Analytical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวรุิทยั Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ ์ D.Eng.(Inorganic Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิฒัน์ หาญวจนวงศ ์ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วทิยา เงินแท ้ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศกัด์ิสิทธ์ิ จนัทร์ไทย Ph.D.(Bio-Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศุภลกัษณ์ ศรีจารนยั Ph.D.(Analytical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิทธิพงษ ์อาํนวยพานิชย ์ Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อญัชุลี ฉวรีาช Ph.D.(Inorganic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. รัตนา มหาชยั วท.ม.(เคมี-เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุธา ภู่สิทธิศกัด์ิ วท.ม.(เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คชัรินทร์ ศิริวงศ ์ Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จินดา เขม็ประสิทธ์ิ Ph.D.(Ceramics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชนกพร เผา่ศิริ Ph.D.(Medicinal Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชูศกัด์ิ พนูสวสัด์ิ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไชยวฒัน์ รักสกลุพิวฒัน์ Ph.D.(Polymer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปวณีา ฆารไสว Ph.D.(Organic Polymer Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พนาวลัย ์หมู่โสภณ วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิทกัษ ์นาสมใจ Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเคม(ีต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. พฒันา ธีรพรชยัสิทธ์ิ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รจนา บุระคาํ ปร.ด.(เคมีวเิคราะห์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี Ph.D.(Biomolecular Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุจิตรา กล่ินศรีสุข Ph.D.(Inorganic  Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สุรางคนา  มาตยว์เิศษ Ph.D.(Polymer Science and 

Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนยั Ph.D.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพยเ์จริญ Ph.D.(Chemistry and Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อจัฉรา ศิริมงัคะลา Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อารยนั จนัศรี วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ก่ิงแกว้ ฉายากลุ ชนาภทัรภณ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จิตติมา เลาห์พงศไ์พศาล วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เจา้ทรัพย ์ บุญมาก วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ ์ Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย ์ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พิทยากรณ์  นอ้ยทรงค ์ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พนูสุข ภูสิมมา Ph.D.(Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มงคล บวัใหญ่รักษา วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รัศมี  เหลก็พรม วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศิรินุช  ลอยหา วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุวตัร นานนัท ์ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา ปร.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วจิิตรา เจนวริิยะกลุ M.Sc.(Polymer Science) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาจุลชีววทิยา 

   รศ.ดร. โสภณ บุญลือ Ph.D. (Applied Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. งามนิจ นนทโส วท.ม.(จุลชีววทิยา),M.Sc.rer.nat.(Renewable EnergyUse) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร จุฑาพร แสวงแกว้ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธีรศกัด์ิ สมดี Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ Doctoral(Sciences des Aliments) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วยิะดา มงคลธนารักษ ์ Ph.D.(Molecular Biology and 

Biotechnology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจุลชีววทิยา(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. วไิลลกัษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรรณดี บญัญติัรัชต ปร.ด.(โรคพืชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุรศกัด์ิ ศิริพรอดุลศิลป์ Ph.D.(Biophysics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อชัฌา อรอินทร์ Dr.rer.nat.(Molecular biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นนัทวนั ฤทธ์ิเดช Dr.rer.nat.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พลสณัห์ มหาขนัธ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาชีวเคม ี

   รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย ์ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมปอง คลา้ยหนองสรวง Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง Ph.D.(Biochemistry & Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ ์ Ph.D.(Molecular and Cellular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิภา มิลินทวสิมยั วท.ด.(ปฐพีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประสาร สวสัด์ิซิตงั Ph.D.(Nutritional Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปวณีา พงษด์นตรี Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รินา ภทัรมานนท ์ Ph.D.(Biological Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุพร นุชดาํรงค ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กลุศิริ  เสนาวงศ ์ ปร.ด.(อณูพนัธุศาสตร์-พนัธุ

วศิวกรรมศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ชไมพร  จาํปาศรี ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมพร เกษแกว้ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาชีววทิยา 

   ศ.ดร. ประนอม จนัทรโณทยั Ph.D.(Plant Taxonomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวรีาช ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล แสงประดบั Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกลุพิศุทธ์ิ Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พินิจ หวงัสมนึก ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. มานิตย ์โฆษิตตระกลู Ph.D.(Horticulture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วฒันา พฒันากลู Ph.D.(Plant Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีววทิยา(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. สุมนทิพย ์บุนนาค Ph.D.(Plant Transformation and Plant 
Tissue Culture) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง ปร.ด.(ชีววทิยา) ท+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิตติมา เมฆโกมล Ph.D.(Botany) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จนัทร์ทิพย ์ ช่วยเงิน Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ณฐัปภสัร์  ตนัติสุวชิวงษ ์ Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ ์ Ph.D.(Ecology and Evolutionary 

Biology) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.ประวณีา มณีรัตนรุ่งโรจน์ ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรียา หวงัสมนึก Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิมพว์ดี พรพงศรุ่์งเรือง Ph.D.(Plant Systematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรรณี รัตนแสง คาร์ด ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ละเอียด  นาคกระแสร์ Ph.D.(Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วภูิ  กตุะนนัท ์ วท.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมพงษ ์สิทธิพรหม Ph.D.(Trop.Med) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อมรรัตน์ ประจกัษสู์ตร์ Ph.D.(Plant Taxonomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปรียะวฒิุ วชัรานนท ์ วท.ม.(สตัววทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กลัยา กองเงิน ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กลัยา ศรีประทีป วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พรพิมล เจียระนยัปรีเปรม Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง Ph.D.(Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน Ph.D.(Zoology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วฒันชยั  ลน้ทม ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมัภาษณ์ คุณสุข Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาฟิสิกส์ 

   รศ.ดร. วทิยา อมรกิจบาํรุง วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิธัน์ ยงัดี Ph.D.(Bio-Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสกั Ph.D.(Ceramics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เอกพรรณ สวสัด์ิซิตงั Dr.rer.nat.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนูสิทธ์ิ บุรินทร์ประโคน Ph.D.(Mat.Eng.& Mat Dsgn.) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ทองใบ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาฟิสิกส์    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. พฒันา ภู่วนิชย ์ Ph.D.(Bio-Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพโรจน์ มูลตระกลู Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรจกัร ศรีพชัราวธุ Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมคัร์ พิมานแพง Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุปรีด์ิ พินิจสุนทร Ph.D.(Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรีประจกัร์ ครองสุข วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อภิวฒัน์  ชมภูสอ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ ์ Ph.D.(Astronomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธีรยทุธ ชาญนุวงศ ์ วท.ม.(ฟิสิกส์ประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. ววิฒัน์ นิติวรนนัท ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนุสรณ์ ศรีธีระวโิรจน์ วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.กิติยานี  อาษานอก ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชยัพจน์ มุทาพร ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ไชยพงษ ์เรืองสุวรรณ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระพงษ ์ พวงมะลิ Ph.D.(Nanotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีรศกัด์ิ  คาํวรรณะ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นงลกัษณ์  มีทอง Ph.D.(Structural and Environmental Materials) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปนสัดา  อวคุิณประเสริฐ Ph.D.(Medical Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประเสริฐ แข่งขนั Ph.D.(Solid State Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พิมปุณยวจัน์ ทุมเมืองปัก Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะ Ph.D.(Materials Science and 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.พาวนีิ  กลางท่าไค่ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รัฐการ เยน็เสนาะ Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วยิะดา  หาญชนะ Ph.D.(Environmental and Material Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรััตน์ เจริญบุญ Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมพร ขนัเงิน Ph.D.(Physics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุจิตตรา  แดงสกลุ ปร.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ Ph.D.(Materials Science and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. นาท เสาวดี วท.ม.(ฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 
อ. ศิริธร บุรานุรักษ ์ วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวสัด์ิ Docteur-Ingenieur(Remote Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ D.Tech.Sci.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศาสตรา วงศธ์นวสุ D.Tech.Sci.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จกัรชยั  โสอินทร์ Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชยัพล  กีรติกสิกร Ph.D. (Survey Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ ปร.ด.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.พิพธัน์ เรืองแสง Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พธุษดี ศิริแสงตระกลู Ph.D.(Interdisciplinary Intelligent Systems 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวรีะกาํธร วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆแ์ป้น Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิรภทัร เช่ียวชาญวฒันา Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. บุญทรัพย ์ไวคาํ M.Sc.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
ผศ. สนัติ ทินตะนยั พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. อุรฉตัร โคแกว้ M.Sc.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
ผศ. อุราวรรณ จนัทร์เกษ วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.คาํรณ สุนติั Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเลก็ Ph.D.(Electronic System Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระยทุธ ทองเครือ Ph.D.(Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนัทน์ภสั เบญจมาศ Ph.D. (Computer Engineering)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.มลัลิกา วฒันะ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉนัท ์ D.Eng.Electrical Engineering  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ณกร วฒันกิจ วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ. ปวณีา วนัชยั วท.ม.(สถิติประยกุต ์สาขาการจดัระบบสารสนเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. รภสัสิทธ์ิ  ชินภทัรจีรัสถ ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. วชิราวธุ ธรรมวเิศษ วท.ม.(วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 
อ. สถาพร ไพบูลยศ์กัด์ิ วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ท+วจ+ป - 

อ. อภิศกัด์ิ พฒันจกัร พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. พิสิฎฐ ์เจริญสุดใจ Ph.D.(Environmental Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เพญ็ประภา เพชระบูรณิน วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลาํใย ณีรัตนพนัธ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรัณย ์เกียรติมาลีสถิตย ์ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อจัฉราภรณ์ ภกัดี Ph.D.(Forest Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เตือนใจ ดุลยจิ์นดาชบาพร M.Eng.(Environmental Technology and 

Management) 
ท+วจ+ป - 

อ.ดร.ทศพล ไชยอนนัตพ์ร Dr.rer.nat.(Animal Ecology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรไสว ไพรพิภชั Ph.D.(Environment Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วงัวร สงัฆเมธาว ี Ph.D.(Conservation Ecology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วริงรอง มงคลธรรม วท.ม.(พลงังานทดแทน) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสถิต ิ

   รศ.ดร. สุพรรณี อ้ึงปัญสตัวงศ ์ ปร.ด.(การประเมินการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อโนทยั ตรีวานิช Ph.D.(Statistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วชุิดา ไชยศิวามงคล สต.ม.(สถิติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลุยา พฒันากลู ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยรีุสวรรค ์ วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปราโมทย ์ครองยทุธ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สุกญัญา เรืองสุวรรณ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วฒิุชยั  ศรีโสดาพล ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อุทุมพร โดมทอง Ph.D.(Biostatistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เปรม จนัทร์สวา่ง วท.ม.(วทิยาการคณนา) ท+วจ+ป - 
อ. ยภุาพร ตงประสิทธ์ิ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ส านักงานคณบด ี

   ผศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง Ph.D.(Plant Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจ
วฒันานนท ์

วท.ด.(ชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.นิศาชล แจง้พรมมา ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรรณา  ศิริแสงตระกลู ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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  คณะเกษตรศาสตร์     
ภาควชิาประมง 

   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. เพญ็พรรณ ศรีสกลุเตียว Ph.D.(Fishery Resources Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมพงษ ์ดุลยจิ์นดาชบาพร Ph.D.(Fisheries and Aquaculture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธงชยั จาํปาศรี Ph.D.(Molecular Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิลุบล กิจอนัเจริญ Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.บณัฑิต ยวงสร้อย ปร.ด.(เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รักพงษ ์เพชรคาํ Ph.D.(Biomedical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริภาว ีเจริญวฒันศกัด์ิ ปร.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมสมร แกว้บริสุทธ์ิ Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรุณีพงศ ์ศรีสถาพร ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปัทมา วริิยพฒันทรัพย ์ ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุธี  วงศม์ณีประทีป ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรเทพ เนียมพิทกัษ ์ วท.ม.(เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร    

  ศ.ดร. ปัทมา วติยากร แรมโบ Ph.D.(Soil Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. นิวฒั เสนาะเมือง Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. สนัน่ จอกลอย Ph.D.(Plant Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. อนนัต ์พลธานี Ph.D.(Agronomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชุติพงศ ์อรรคแสง Ph.D.(Plant Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.ธรรมเรศ เช้ือสาวถี Ph.D.(Environmental Remediation, Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุชรีย ์ศิริ Dr.Sc.Agr.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บุญมี ศิริ Dr.Sc.Agr.(Crops  Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี แสนจนัทร์ D.Agr.(Soil Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุา หาญบุญทรง Ph.D.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เริงศกัด์ิ กตเวทิน Ph.D.(Remote Sensing and Land Use) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วทิยา ตรีโลเกศ Ph.D.(Environmental Symbiotic Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วโิรจน์ ขลิบสุวรรณ Ph.D.(Microbial Control) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรีะศกัด์ิ ศกัด์ิศิริรัตน์ Dr.-Ing.(Plant Pathology and Plant Protection) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศิวลิยั สิริมงัครารัตน์ Dr.Sc.Agr.(Entomology and Plant Protection) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สงัคม เตชะวงคเ์สถียร Ph.D.(Posthavest Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร D.Agr. (Plant Breeding) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิริยา สงัขท์องวเิศษ Ph.D.(Biologie integrative des plantes) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย  อิวาย Ph.D.(Ecotoxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู Ph.D.(Horticulture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ธงภกัด์ิ Ph.D.(Entomology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พลงั สุริหาร ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พชัริน ส่งศรี ปร.ด.(การปรับปรุงพนัธ์ุพืช) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วรรณวภิา แกว้ประดิษฐ ์ 
พลพินิจ 

ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.สุภทัร์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ปร.ด.(พืชไร่), Ph.D.(Plant Pathology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุมนา นีระ Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สนัติไมตรี กอ้นคาํดี ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข Ph.D.(Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อุบล ตงัควานิช ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เกรียงศกัด์ิ จนัโททยั วท.ม.(ปฐพีศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ชาญชยั ถาวรอนุกลูกิจ วท.ม.(กีฏวทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. จิรวฒัน์ สนิทชน ปร.ด.(พืชไร่-นา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง ปร.ด.(พืชสวน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นฤมล แกว้จาํปา Ph.D.(Biologie integrative des plantes) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นนัทวฒิุ จงร้ังกลาง ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นิสิต คาํหลา้ ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประกายจนัทร์ น่ิมก่ิงรัตน์ Dr.Agr.(Agriculture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พฤกษา  หลา้วงษา วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ภาณุพล  หงษภ์กัดี วท.ด.(พืชสวน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รําไพ นามพิลา Ph.D.(Horticulture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วถีิ เหมือนวอน วท.ด.(กีฎวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วไิลลกัษณ์ ชินะจิตร Dr.Agr.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุวติา แสไพศาล ปร.ด.(โรคพืช) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมพงษ ์จนัทร์แกว้ ปร.ด.(การปรับปรุงพนัธ์ุพืช) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ Doctor of Agricultural Science ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อนนัต ์วงเจริญ Ph.D.(Ecosystem  diversity) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร. อรุณี  พรมคาํบุตร ปร.ด.(พืชไร่) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชานนท ์ลาภจิตร วท.ม.(พืชสวน) ท+วจ+ป - 
อ. มลัลิกา ศรีสุธรรม วท.ม.(วนศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. รณรงค ์อยูเ่กต ุ วท.ม.(พืชสวน) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 

  รศ. เพียรศกัด์ิ ภกัดี วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ Ph.D.(Development and  Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานนัท ์ Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปริชาติ แสงคาํเฉลียง Ph.D.(Agribusiness Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พชัรี สุริยะ Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภคพล สายหยดุ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. วรีะ ภาคอุทยั วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ.หยาดรุ้ง มะวงศไ์ว วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาส่งเสริมการเกษตร 

  รศ.ดร. ชยัชาญ วงศส์ามญั Ph.D.(Agricultural Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประภสัสร เตชะประเสริฐวทิยา วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ยศ บริสุทธ์ิ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ไกรเลิศ ทวกีลุ M.App.Sc.(International Rural Development) ท+วจ+ป - 
ผศ.ฝากจิต  ปาลินทร ลาภจิตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ภาณุพนัธ ์ประภาติกลุ ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดวงกมล สุวรรณฤทธ์ิ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
อ. พชัราภรณ์  ภูมิจนัทึก วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสัตวศาสตร์ 

   ศ.ดร. เมธา วรรณพฒัน์ Ph.D.Post Doc.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย ์ Ph.D.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร Ph.D.(Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไชยณรงค ์นาวานุเคราะห์ Ph.D.(Animal & Range Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เทวนิทร์ วงษพ์ระลบั Dr.Sc.Agr.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. มนตช์ยั ดวงจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาสัตวศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. วโิรจน์ ภทัรจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุทธิพงศ ์อุริยะพงศส์รรค ์ Ph.D.(Meat Science and Ruminant Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เทอดศกัด์ิ คาํเหมง็ วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภาวดี ภกัดี Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยพุิน ผาสุข Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วนิยั ใจขาน Ph.D.(Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒิุไกร บุญคุม้ ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สจี กณัหาเรียง Ph.D.(Molecular Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน Ph.D.(Animal Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อนุสรณ์  เชิดทอง ปร.ด.(สตัวศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิชญรั์ตน์ แสนไชยสุริยา วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ธีรชยั หายทุกข ์ Dr.gar.(Tropical Animal Husbandry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วบิณัฑิตา จนัทร์กิติสกลุ วท.ด.(วทิยาการสืบพนัธ์ุสตัว)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สาวติรี วงศต์ั้งถ่ินฐาน Ph.D.(Biochemistry and Applied Bioscience) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พีระพงษ ์ แพงไพรี วท.ม.(การผลิตสตัว)์ ท+วจ+ป - 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์     
ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร 

   รศ.ดร. สุนนัทา ก่ิงไพบูลย ์ Ph.D.(Remote  Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม ปร.ด.(เคร่ืองจกัรกลเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ขวญัตรี แสงประชาธนารักษ ์ Ph.D.(Agricultural Machinery) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชยัยนัต ์จนัทร์ศิริ ปร.ด.(เคร่ืองจกัรกลเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วเิชียร ปล้ืมกมล Ph.D.(Soil and Water Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ คนใหญ่ ปร.ด.(ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ D.Eng.(Agricultural Machinery and Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจนัทร์ D.Eng.(Farm Machinery and Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กิตติพงษ ์ลาลุน ปร.ด.(เคร่ืองจกัรกลเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. คาํนึง วาทโยธา D.Eng.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.โพยม สราภิรมย ์ ปร.ด.(วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

  รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ Ph.D.(Computer Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิเชษฐ เช่ียวธนะกลุ M.Eng.(Telecommunication Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วโิรจน์ ทวปีวรเดช M.Sc.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. กานดา สายแกว้ Ph.D.(Computer Science and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชชัชยั คุณบวั Ph.D.(Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดารณี หอมดี Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภทัรวทิย ์พลพินิจ Ph.D.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วชิชา เฟ่ืองจนัทร์ Ph.D.(Electronic Systems Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. บุญฤทธ์ิ กูเ้กียรติกลู วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท+วจ+ป - 
ผศ. รุจชยั อ้ึงอารุณยะว ี M.Sc.(Biomedical Engineering) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนตัต ์เจ่าสกลุ วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กิตต์ิ เธียรธโนปจยั D.Eng.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กรชวลั  ชายผา Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จิระเดช พลสวสัด์ิ วศ.ด.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธชัพงศ ์ กตญัญกลุ Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นวภคั เอ้ืออนนัต ์ Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วสุ เชาวพ์านนท ์ Ph.D.(Information Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วาธิส ลีลาภทัร D.Eng.(Computer Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ชวศิ ศรีจนัทร์ M.Sc.(Microelectronics and Microsystems) ท+วจ+ป - 
อ. ภาณุพงษ ์วนัจนัทึก M.Phil.(Computer Science) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี

   รศ.ดร. กนัยรัตน ์โหละสุต Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพนัธ์ุงาม Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กิติโรจน ์ หวนัตาหลา ปร.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา คาํวลิยัศกัด์ิ Ph.D.(Chemical and Process Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชยัภทัร เครือหงส์ D.Eng.(Metallurgy and Ceramics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประสงค ์วงศว์ชิา ปร.ด.(เทคโนโลยพีลงังาน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ ปร.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ วศ.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยวุรัตน์ เงินเยน็ วศ.ด.(วศิวกรรมเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ปร.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อาทิตย ์เนรมิตตกพงศ ์ D.Eng.(Environmental Chemistry and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ ์ D.Eng.(Environmental Chemistry and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.แกว้ตา เจตศรีสุภาพ Ph.D(Chemistry and Applied Bioscience) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ดวงกนก ธนงัธีรพงษ ์ Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมเคม(ีต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ.ดร. ทินกร คาํแสน Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน์ Ph.D.(Chemical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ณฐัวรรธ ธนประดิษฐก์ลู วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.มลัลิกา ถาบุตร M.Eng.Sc.(Chemical  Engineering) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

  ศ.ดร. สุจินต ์บุรีรัตน์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั Ph.D.(Machine Design) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธนากร วงศว์ฒันาเสถียร Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รัชพล สนัติวรากร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมนึก ธีระกลุพิศุทธ์ิ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมหมาย ปรีเปรม Ph.D.(Combustion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรสิทธ์ิ ปิยะศิลป์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ วศ.ด.(วศิวกรรมพลงังาน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อินทรชิต หอวจิิตร M.Eng.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฉตัรชยั เบญจปิยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชนกนนัท ์ สุขกาํเนิด Ph.D.(Bioresources utilization and exploration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เด่นพงษ ์สุดภกัดี Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปิโยรส จิระวฒันา Ph.D.(Mechanical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภทัรา ปล้ืมกมล วศ.ด.(วศิวกรรมระบบการผลิต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อคัรพล จนัทร์อ่อน Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กิตติ วเิชฏฐะพงษ ์ ปร.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เขมจิต  เสนา ปร.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จารุพล สุริยวนากลุ ปร.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ณญัธวฒัน์ พลดี ปร.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นาํพล มหายศนนัท ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อญัชลี  แสงซา้ย Ph.D.(Material Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. คมสนั วชิชวตุ วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท+วจ+ป - 
อ. จิตติน ตรีพทุธรัตน์ วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท+วจ+ป - 
อ.ทรงศกัด์ิ สุวรรณศรี วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท+วจ+ป - 
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ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
   ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวตัร Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย Ph.D.(Energy and Environment Science Program) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.นนัทกานต ์วงศเ์กษม Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วริะสิทธ์ิ อ่ิมถวลิ Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติพงษ ์ตนัมิตร M.Eng.(Energy Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มงคล ล้ีประกอบบุญ วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อาํนาจ สุขศรี M.Sc.(High Voltage Electrical Insulation Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กิตติพิชญ ์มีสวาสด์ิ Ph.D.(Acoustics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จีรนุช เสง่ียมศกัด์ิ Ph.D.(Microelectronics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นภสัต ์ไตรโรจน์ Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.นรารัตน์  เรืองชยัจตุพร Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุญยิง่ เจริญ Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธ์ิ Ph.D.(Advanced Robotics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ปานหทยั บวัศรี D.Eng.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อาคม  แกว้ระวงั Ph.D.(Electrical  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์ Ph.D.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สถาพร  พรพรหมลิขิต Ph.D.(Electrical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

   ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ Ph.D.(Civil Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เฉลิมชยั พาวฒันา D.Eng.(Remote Sensing and Geogaphic 

Information System) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. ณรงค ์เหลืองบุตรนาค Ph.D.(Construction Engineering and Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ Ph.D.(Foundation Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วชัรินทร์ กาสลกั Ph.D.(Soil and Water Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.วนัชยั สะตะ ปร.ด.(วศิกรรมโยธา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชินะวฒัน์ มุกตพนัธ์ุ M.S.C.E.(Soil Mechanics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วนิยั ศรีอาํพร M.Eng.(Water Resources Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรีะ หอสกลุไท วศ.ม.(วศิวกรรมโครงสร้าง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กิตติเวช ขนัติยวชิยั Ph.D.(Water Resources Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กอปร ศรีนาวนิ Ph.D.(Construction Engineering and Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จารึก ถีระวงษ ์ วศ.ด.(วศิกรรมโยธา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ Ph.D.(GIS/Remote Sensing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมโยธา(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ดลฤดี หอมดี D.Eng.(Geotechnical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฐัพงษ ์อารีมิตร Ph.D.(Structural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม D.Eng.(Transportation Engineering and 

Sociotechonlogy) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธนัยดา พรรณเชษฐ ์ Ph.D.(Civil Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พนกฤษณ คลงับุญครอง Ph.D.(Transportation Systems Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.รัตมณี นนัทสาร Ph.D.(Civil Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลดัดา ตนัวาณิชกลุ Ph.D.(Transportation Systems Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วชุิดา เสถียรนาม Ph.D.(Transportation Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ ์ M.Eng.(Structural Engineering) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ปิยะวชัร ฝอยทอง วศ.ด.(วศิวกรรมโครงสร้าง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พศัพนัธน์ ชาญวสุนนัท ์ วศ.ด.(Construction Engineering and Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุรเชษฐ ์มัง่มีศรี วศ.ม.(วศิวกรรมโครงสร้าง) ท+วจ+ป - 
อ.สุรัตน์ ประมวลศกัดิกลุ MSIS (Spacial Information Science (Godesy)) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

  รศ.ดร.ภิญญฑิ์ตา มุ่งการดี Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กลัยกร ขวญัมา Ph.D.(Environmental Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เนตรนภิส ตนัเตม็ทรัพย ์ Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สุมนา ราษฎร์ภกัดี Ph.D.(Environmental Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พนมชยั วรีะยทุธศิลป์ M.S.(Environmental Science) ท+วจ+ป - 
ผศ. อาวธุ ยิม้แต ้ วศ.ม.(วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ชชัวาล อยัยาธิติ Dr.-Ing.(Environmental  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธญัลกัษณ์ ราษฎร์ภกัดี Ph.D.(Civil Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ไปรยา เฉยไสย Dr.Eng.(Energy and Environmental and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มุจลินทร์ พนูประสิทธ์ิ Ph.D.(Environmental Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วษิณุ  แทนบุญช่วย   วศ.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุรพล ผดุงทน Ph.D.(Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

  ศ.ดร. ศุภชยั ปทุมนากลุ Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนนัท ์ Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชาญณรงค ์สายแกว้ Ph.D.(Industrail Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ดนยัพงศ ์เชษฐโชติศกัด์ิ Ph.D.(Industrail Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ D.Eng.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ ์ Ph.D.(Industrial and Systems Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ธนา ราษฏร์ภกัดี วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปณิธาน พีรพฒันา D.Eng.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล Ph.D.(Material Sciences and Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รักนอ้ย อคัรรุ่งเรืองกลุ Ph.D.(Advanced Manufacturing 

Engineering) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. วรีพฒัน์ เศรษฐส์มบูรณ์ D.Eng.(Management System and Industrail 
Engineering) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร.สุของัคณา แถลงภณัฑ ์ Ph.D.(Material Enginering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ฐนวรรณน์ นิยะโมสถ D.Sc.(Operational Research and 

Cybernetics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ธีรวฒัน์ เหล่านภากลุ Ph.D.(Materials Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปนิทศัน์ สุรียธนาภาส Ph.D.(Decision Sciences Operations 

Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. สมศกัด์ิ หอมดี Ph.D.(Metallurgical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อภิชาติ บุญมา Ph.D.(Industrial Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ทว ีนาครัชตะอมร M.S.(Industrial Engineering) ท+วจ+ป - 
อ.พีระพงศ ์ทา้วเพชร วศ.ม.(วศิวกรรมโลหการ) ท+วจ+ป - 

คณะเทคโนโลย ี
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

   รศ.ดร. ผกาวดี แกว้กนัเนตร Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแกว้ Ph.D.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พฒันา เหล่าไพบูลย ์ Ph.D.(Fermentation Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ลกัขณา เหล่าไพบูลย ์ Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิทธิศกัด์ิ อุปริวงศ ์ Ph.D.(Agricultural Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิรินดา ยุน่ฉลาด Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง Ph.D.(Water Resources) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ขนิษฐา เฟียล่า Dr.-Ing.(Chemical and Bioengineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คณิต วชิิตพนัธ์ุ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จิรวรรณ อภิรักษากร วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ปรียก์มล กลัน่ฤทธ์ิ Ph.D.(Plant Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มลัลิกา บุญมี Ph.D.(Biotechnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วชิยั ลีลาวชัรมาศ Ph.D.(Chemical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีะ ปิยธีรวงศ ์ Doctor of Agr. Sci.(Biological 

Mechanisms and Functions) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สามารถ มูลอามาตย ์ วศ.ม.(วศิวกรรมเคมี) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุกานดา วชิิตพนัธ์ุ วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธ์ิ วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เพญ็ศรี ปลัง่กลาง วท.ด.(การจดัการส่ิงแวดลอ้ม(สหสาขา)) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อภิลกัษณ์ สลกัคาํ Ph.D.(Chemical Engineering and Analytical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาเทคโนโลยธีรณี 

   รศ.ดร. เพียงตา สาตรักษ ์ Ph.D.(Geosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกลุ Ph.D.(Groundwater Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ลดัดา วรรณขาว M.S.(Geological Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เกียรติศกัด์ิ ศรภิรมย ์ วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. พชัร์สุ วรรณขาว วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. วนิิจ ยงัมี M.Sc.(Engineering Geology) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุรชยั สมผดุง วท.ม.(ธรณีวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. หลา้ อาจวชิยั M.Sc.(Engineering Geology) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ณฐัวโิรจน์  ศิลารัตน์ วท.ด.(ธรณีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย ์ Ph.D.(Geophysics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กฤติกา ตระกลูงาม M.Sc.(Geo Enviromental Engineering) ท+วจ+ป - 
อ. นุศรา สุระโคตร M.Sc.(Petroleum Geoscience) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร 

   รศ.ดร. บวรศกัด์ิ ลีนานนท ์ Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจนัทน์แดง Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข ์ วท.ม.(เทคโนโลยทีางอาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จนัทนี อุริยะพงศส์รรค ์ Ph.D.(Food Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร Ph.D.(Agricultural Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงคไ์ชย Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบติั Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร (ต่อ) 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.อารยา เชาวเ์รืองฤทธ์ิ Ph.D.(Food Process Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จินตนา ศรีผยุ วท.ด.(เทคโนโลยทีางอาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ ปร.ด.(เทคโนโลยอาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อมัพร    แซ่เอียว  ปร.ด.(พฒันาผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ส านักงานคณบด ี

   โครงการจดัตั้งภาควชิาเทคโนโลยกีารผลติ 
  ผศ. พลฤทธ์ิ จุลมนต ์ M.Sc.(Macromolecular  Science and Engineering) ท+วจ+ป - 

อ.ดร.มานิดา  สวา่งเนตร Ph.D. (Industrial  Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อาทิตย ์อภิโชติธนกลุ ปร.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ธญัญา จนัทร์ประสพชยั M.Eng.(Mechanical) ท+วจ+ป - 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 

   รศ.ดร. ถาวร ม่ิงสกลุ ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประสาน ตงัควฒันา Ph.D.(Veterinary Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชูชาติ กมลเลิศ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พีระพล สุขอว้น Ph.D.(Veterinary Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สายใจ กองเพชร ศศ.บ.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุวทิย ์อุปสยั วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาพยาธิชีววทิยา 

   รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุทธิศกัด์ิ นพวญิญูวงศ ์ วท.ม.(พยาธิวทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อารินี ชชัวาลชลธีระ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จารุวรรณ คาํพา Ph.D.(Veterinary Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ราณี ซิงห์ Ph.D.(Chemical and Biological Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีพล ทวนีนัท ์ Ph.D.(Veterinary Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริขจร ตงัควฒันา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ธนาคาร นะศรี M.S.(Animal Pathology) ท+วจ+ป - 
ผศ. วราภรณ์ ศุกลพงศ ์ วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุรสิทธ์ิ อว้นพรมมา วท.ม.(พยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. เอกชยั ภทัรพนัธ์วเิชียร สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.สุภทัรตรา จิติมณี Ph.D.(พยาธิชีววทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเภสัชวทิยาและพษิวทิยา 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. กรวธุ พนัธ์อารีวฒันา Ph.D.(Veterinary Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาศัลยศาสตร์และวทิยาการสืบพนัธ์ุ 

  รศ.ดร. สุณีรัตน์ เอ่ียมละมยั DVM.(Obstetrics and Gynacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปรีณนั จิตะสมบติั วท.ม.(ศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มงคล โปร่งเจริญ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ขวญัเกศ กนิษฐานนท ์ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นฤพนธ์ คาํพา Ph.D.(Veterinay Radioliogy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประภาพร ตั้งธนธานิช Ph.D.(สรีรวทิยาทางสตัวแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุชาติ วฒันชยั ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชยัวฒัน์ จรัสแสง วท.ม.(วทิยาการสืบพนัธุสตัว)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. ดวงเดือน แก่นคา้งพลู วท.ม.(ศลัยศาสตร์ทางสตัวแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. พงษธ์ร สุวรรณธาดา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
ผศ. พชันี ศรีงาม วท.ม.(สรีรวทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สราวธุ ศรีงาม วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.สุปราณี จิตรเพียร สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ศกัด์ิศิริ ศิริเสถียร Ph.D.(Reproductive Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาสัตวแพทยสาธารณสุข 

  รศ.ดร. คมกริช พิมพภ์กัดี Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นริศร นางาม Ph.D.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บงกช นพผล Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประพนัธ์ศกัด์ิ ฉวรีาช Ph.D.(Veterinary Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ปิยวฒัน์ สายพนัธ์ุ Ph.D.(Veterinary Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง Ph.D.(Animal Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สรรเพชญ องักิติตระกลู Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชุลีพร จกัด์ิสง่าวงษ ์ Ph.D.(Food Science and Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ 

   รศ.ดร. บณัฑิตย ์เตง็เจริญกลุ Ph.D.(Veterinary Embryology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฟ้าน่าน สุขสวสัด์ิ Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กลัยา เจือจนัทร์ วท.ม.(อายรุศาสตร์สตัวปี์ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาอายุรศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. คณิต ชูคนัหอม Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เจษฎา จิวากานนท ์ Ph.D.(Immunology of Reproduction) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ไชยพศัร์ ธาํรงยศวทิยากลุ Ph.D.(Veterinary Clinical Studies Bovine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ประวทิย ์บุตรอุดม 
Ph.D.(Large Animal Clinical Sciences 
(Eqiune Exercise)) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สมโภชน์ วรีะกลุ 
Ph.D.(Microbacterium Infectious Diseases 
in Animal/Fish Diseases) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. สาธร พรตระกลูพิพฒัน์ Dr.med.vet. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรัญ จนัทร์ลุน Ph.D.(Ruminant Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.อารยาพร  มคธเพศ สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ทรรศิดา พลอยงาม Ph.D.(Molecular Veterinary Biosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธวชัชยั โพธ์ิเฮือง Ph.D.(Veterinary Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 

  รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณชนก จนัทชุม วท.ด.(การวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศุภวฒันากร วงศธ์นวสุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วภิาพร วรหาญ ค.ม.(การบริหารการพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชยั Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จิตภินนัท ์ศรีจกัรโคตร ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พีรพงษ ์บุญสวสัด์ิกลุชยั ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อภิญญา จาํปามูล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. รัชตวรรณ ศรีตระกลู พย.ม.(บริหารการพยาบาล) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 

   รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มณีรัตน์ ภทัรจินดา วท.ม.(อนามยัครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมพร วฒันนุกลูเกียรติ วท.ม.(การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พกัตร์วไิล ศรีแสง Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสมภทัร ศรไชย Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการผดุงครรภ์ขั้นสูง(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ. วลัภา บินสมประสงค ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อุสาห์ ศุภรพนัธ์ วท.ม.(การเจริญพนัธ์ุและวางแผนประชากร) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. สมจิตร เมืองพิล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กรรณิการ์ โกฏิมนสัวนิชย ์ วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ชลรดา พนัธุชิน พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัตคิรอบครัว 

  รศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วรีะศิริ พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พชัราภรณ์ เจนใจวทิย ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชน 

  รศ.ดร. เกษราวลัณ์ นิลวรางกรู Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ขนิษฐา นนัทบุตร Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมจิต แดนสีแกว้ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เพชรไสว ล้ิมตระกลู วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกศินี  สราญฤทธิชยั ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลฆัว ีปิยะบณัฑิตกลุ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วลิาวณัย ์ชมนิรัตน์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรสา กงตาล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วจิิตรา เสนา พย.ม.(การพยาบาลศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ. จารุณี สรกฤช พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) ท+วจ+ป - 
อ. เปร่ืองจิตร ฆารรัศมี วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

  รศ.ดร. ประสบสุข ศรีแสนปาง ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณภา ศรีธญัรัตน์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ผอ่งพรรณ อรุณแสง วท.ม.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ วท.ม.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เพญ็จนัทร์ เลิศรัตน์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มยรีุ ล่ีทองอิน พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวฒันพงศ ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ลดาวลัย ์พนัธ์ุพาณิชย ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

   รศ.ดร. บาํเพญ็จิต แสงชาติ พย.ด. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. วพิร เสนารักษ ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อมัพรพรรณ  ธีรานุตร ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เอ้ือมพร ทองกระจาย ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลา้เผชิญ โชคบาํรุง ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชจัคเณค ์แพรขาว ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นงลกัษณ์ เมธากาญจนศกัด์ิ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ ์ พย.ด.(นานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปัทมา สุริต D.N.Sc. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ดลววิฒัน์ แสนโสม Master of Science in Nursing ท+วจ+ป - 
ผศ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ่) ท+วจ+ป - 
ผศ. พรทิพย ์บุญพวง วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. เพลินตา ศิริปการ พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ่) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุจารี อมรกิจบาํรุง วท.ม.(สรีรวทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ณิชาภตัร พฒิุคามิน Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วราลกัษณ์ กิตติวฒัน์ไพศาล D.N.Sc.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ 

  รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชนกฤทยั ช่ืนอารมณ์ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เนตรชนก แกว้จนัทา พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ท+วจ+ป - 
อ.ศรินรัตน์ จนัทพิมพ ์ พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ท+วจ+ป - 
อ.อิงคฎา โคตนารา พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ 

  รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศช์ยั ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.จิราวรรณ แท่นวฒันกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชลิดา ธนฐัธีรกลุ Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉนัทะปรีดา ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พลูสุข ศิริพลู Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วไิล เกิดผล Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เสาวมาศ เถ่ือนนาดี ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการพยาบาลเดก็(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.แกว้กาญจน์ เสือรัมย ์ พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) ท+วจ+ป - 
ผศ. นิภา องัศุภากร วท.ม.(เภสชัศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภกัดี Ph.D.(Nursing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุพฒันา  ศกัดิษฐานนท ์ ปร.ด.(การพยาบาล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นนัทน์ริน ทีฆววิรรธน์ พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ท+วจ+ป - 
อ. อจัฉริยา วงษอิ์นทร์จนัทร์ พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ท+วจ+ป - 

คณะแพทยศาสตร์ 
คลงัเลอืดกลาง 

   รศ.ดร. อมรรัตน์ ร่มพฤกษ ์ Ph.D.(Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินตนา พวัไพโรจน์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 

   รศ.ดร. มะลิวลัย ์นามก่ิง ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณี ชยัจรูญคณารักษ ์ Ph.D.(Anatomical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิมาพร ขมะณะรงค ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โกวทิ ไชยศิวามงคล อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พรทิพย ์บุญเรืองศรี วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิพฒัน์พงษ ์แคนลา วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรวฒิุ วรพทุธพร วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จริยา อาํคา เวลบาท Ph.D.(Biomedical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ธาริณี  สวสัด์ิพาณิชย ์ ปร.ด.(ชีวภาพทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.นวพร เตชาทววีรรณ Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปาริฉตัร ประจะเนย ์ Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วนสันนัท ์แป้นนางรอง ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วภิาว ีหีบแกว้ Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สิทธิชยั เอ่ียมสะอาด Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธนรัฐ จนัทอุปฬี อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปัญญา ทว้มสุข อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วไิลวรรณ หมอ้ทอง อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ธณัยสิ์ตา อนนัตธี์ระกลุ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปัทมา อมาตยคง วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. มาลินี เกิดกญุชร วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ยรรยง ทุมแสน วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
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ภาควชิากายวภิาคศาสตร์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อาํนาจ ไชยชุน วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.นงนุช เอ้ือบณัฑิต ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วราภรณ์ สาแกว้ Ph.D.(Anatomy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

   ศ. จามรี ธีรตกลุพิศาล วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัรบตัร
(กมุารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ.มนสั ปะนะมณฑา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัรบตัร
(กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ. สุมิตร สุตรา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตบั) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมตัรบตัร(กมุารเวช
ศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ศ.อวยพร ปะนะมณฑา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมตัรบตัร
(กมุารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. กสุุมา ชูศิลป์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โภชนาการ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ชาญชยั พานทองวริิยะกลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โภชนาการ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ณรงค ์เอ้ือวชิญาแพทย ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์ประสาทวทิยา) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร(กมุารเวช
ศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาํเนิด) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. เพญ็ศรี โควสุวรรณ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตบั) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ภพ โกศลารักษ ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคติดเช้ือ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. วบูิลย ์วรีะอาชากลุ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 
 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิากมุารเวชศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ. สมพนธ์ ทศันิยม วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์ประสาทวทิยา) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. สุรพล เวยีงนนท ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมตัรบตัร(กมุารเวช
ศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. สุวรรณี วษิณุโยธิน วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคไต) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. อภิชาติ จิระวฒิุพงศ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร

เวชศาสตร์โรคหวัใจ) 
ท/อ+วจ+ป 

ท/อ+วจ 
ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์ตจวทิยา) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร(กมุารเวช
ศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกาํเนิด) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชาญยทุธ์ ศุภคุณภิญโญ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. พชัรี คาํวลิยัศกัด์ิ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งในเด็ก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. รสวนัต ์อารีมิตร วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. กณุฑล  วชิาจารย ์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดารา  ไมเ้รียง วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภทัร วริมยรั์ตน์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร

(กมุารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ยทุธพงศ ์ วงศส์วสัดิวฒัน์ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์),อนุมติับตัร(กมุาร
เวชศาสตร์โรคหวัใจ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. รัฐพล อุปลา วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, กมุารเวชศาสตร์
โรคระบบหายใจ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ลีลาวดี  เตชาเสถียร วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, กมุารเวชศาสตร์
โรคผิวหนงั) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.สุชาอร แสงนิพนัธ์ุกลู วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์), อนุมติับตัร
(กมุารเวชศาสตร์โภชนาการ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.สุนีย ์พนมบวัเลิศ วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์,อนุมติับตัร(กมุารเวช
ศาสตร์โรคไต) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจกัษุวทิยา 
   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ศ. ยศอนนัต ์ยศไพบูลย ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติศกัด์ิ กิจทวสิีน อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิพนธ์ สายวฒัน์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมเกียรติ อศัวภูรีกรณ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธนภทัร รัตนภากร อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พฒันารี ลว้นรัตนากร อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุธาสินี สีนะวฒัน์ อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชวกิจ ภูมิบุญชู วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรรณทิพา วอ่งไว อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ไพฑูรย ์ประฏิภาณวตัร วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พฐัสุดา ธาริยะ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธรรศ สงวนศกัด์ิ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ภาวสุทธ์ิ สุภาสยั อนุมติับตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วภิาดา เหล่าวโิรจนกลุ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สิรินยา  สุวรรณราช วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อรพิน อนุตรพงษพ์นัธ์ วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อรสิริ ธนธานี วฒิุบตัร(จกัษุวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาจติเวชศาสตร์ 

   ศ. สุชาติ พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นวนนัท ์ปิยะวฒัน์กลู วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิรมล พจันสุนทร วฒิุบตัร(จิตเวชเด็กและวยัรุ่น) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พนูศรี รังษีขจี วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุรพล วรีะศิริ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุวรรณา อรุณพงคไ์พศาล วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กศุลาภรณ์ ชยัอุดมสม วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์เด็ก

และวยัรุ่น) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. พงศธร  พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภาพนัธ ์วฒันวกิยกิ์จ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ภทัรี พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศิรินภา อภิสิทธ์ิภิญโญ วฒิุบตัร(จิตเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาจุลชีววทิยา 
   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ Ph.D.(Medical Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง Dr.Sc.Hum.(Virology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรีะพงศ ์ลุลิตานนท ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรศกัด์ิ วงศรั์ตนชีวนิ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล วฒิุบตัร(กมุารเวชศาสตร์, พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ทิพยา เอกลกัษณานนัท ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วลัลภ แกว้เกษ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กญัญลกัษณ์ ชยัคาํภา Ph.D.(Bacteriology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เกียรติไชย  ฟักศรี Ph.D.(Medical Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ ์ Dr.P.H. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วเิศษ นามวาท Ph.D.(Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อญัชลี ตตัตะวะศาสตร์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กิตติพนัธ์ุ เสมอพิทกัษ ์ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ดรุณ โกฎิมนสัวนิชย ์ วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท+วจ+ป - 
ผศ. นเรศ วโรภาสตระกลู วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. สุวนิ วอ่งวจันะ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เสาวลกัษณ์ สุขประเสริฐ วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. สกาวรัตน์  กนัทะวงศ ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม ปร.ด.(จุลชีววทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาชีวเคม ี

   ศ.ดร. โสพิศ วงศค์าํ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชยัศิริ วงศค์าํ Ph.D.(Medical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย ์ Dr.sc.agr.(Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี บุญศิริ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รศนา วงศรั์ตนชีวนิ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วทูิรย ์ประสงคว์ฒันา วท.ม.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กลัยาณี สวรรยาวสุิทธ์ิ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท Ph.D.(Molecular Biology)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วชัรินทร์ ลอยลม ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาชีวเคม(ีต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. เตือนจิต คาํพิทกัษ ์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.กลุธิดา เวทีวฒุาจารย ์ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เรณู ทานนัท ์ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อาทิตย ์ ศิลป์ศิริวานิชย ์ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาปรสิตวทิยา 

   ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ ์ อว.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. วนัชยั มาลีวงษ ์ วท.ด.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เทวราช หลา้หา Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไพบูลย ์สิทธิถาวร Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศศิธร แกว้เกษ Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมาน เทศนา Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมชาย ป่ินละออ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วภิาภรณ์ เรืองจิระชูพร Ph.D.(Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วฒิุพงศ ์ลิมป์วโิรจน์ Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรทิพย ์เหล่ือมหม่ืนไวย ์ ปร.ด.(ปรสิตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อภิพร ถ่ินคาํรพ ปร.ด.(ปรสิตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาพยาธิวทิยา 

   ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา Ph.D.(Tropical Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชวลิต ไพโรจน์กลุ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุพินดา คูณมี วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรอนงค ์กฤชเพชรรัตน์ วท.บ.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร Ph.D.(Molecular Genetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฐัชา ภทัรผดุงกิจ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เยาวลกัษณ์ ฉํ่ากระมล ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จุไรรัตน์ กหุลาบแกว้ อนุมติับตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นนัทยา คุณาธิปพงษ ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว), วฒิุบตัร

(อายรุศาสตร์) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. อนุชา พวัไพโรจน์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นิพนธ์ ไชยสุริยา วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปิติ อ้ึงอารียว์ทิยา วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาพยาธิวทิยา(ต่อ) 
   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ. สุรชาติ ชยัวริิยกลุ อนุมติับตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค), 
American Board of Anatomic 
Pathology(Pathology) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.สกัการ สงัฆมานนท ์ วฒิุบตัร(พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศกัดา วราอศัวปติ วฒิุบตัร (พยาธิวทิยากายวภิาค) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เอมอร ปาสาทงั กศ.ม.(วทิยาศาสตร์ศึกษา) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาเภสัชวทิยา 

   ศ.ดร. วจิิตรา ทศันียกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. วรีพล คู่คงวริิยพนัธ์ุ Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จินตนา สตัยาศยั Ph.D.(Neuroscience) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บุญเกิด คงยิง่ยศ Dr.rer.nat.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรีวลัย ์ป้ันเหน่งเพช็ร Ph.D.(Pharmacologly) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุดา วรรณประสาท วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธารินี อคัรวเิชียร ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปณต ตั้งสุจริต Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ลดัดาวลัย ์เส็งกนัไพร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริมาศ กาญจนวาศ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เอ้ือมเดือน ประวาฬ ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. คชัรินทร์ ภูนิคม อนุมติับตัร(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ดนุ เกษรศิริ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศิริพร เทียมเก่า อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สนธยา สิมะเสถียรโสภณ M.Sc.(Pharmaceutical Sciences) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. นิตยสุ์ภา  วฒันชยั ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศริญญา คงเพชร ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิารังสีวทิยา 

   ศ. วลัลภ เหล่าไพบูลย ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จตุรัตน์ กนัตพิ์ทยา วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จรูญศกัด์ิ สมบูรณ์พร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชลิดา อภินิเวศ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิตยา ฉมาดล วฒิุบตัร(รังสีวทิยาทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปรารถนา เชาวน์ช่ืน วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 



 
 

 คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

520 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

58
 

ภาควชิารังสีวทิยา (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. เพชรากร หาญพานิชย ์ วท.ม.(วทิยาศาสตร์รังสี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มณเฑียร เปสี วฒิุบตัร(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บรรจง เข่ือนแกว้ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.นฤมล  เชาวสุ์วรรณกิจ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรินทร พทุธรักษ ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศรีชยั ครุสนัธ์ิ วฒิุบตัร(รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ประวติั ผดุงเจริญ วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กลุญาดา สมทรัพย ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.คมสนัต ์ ธาํรงคอ์นนัตสกลุ วฒิุบตัร(รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จิตราภรณ์ วงศว์วิฒัน์ไชย วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จุฬาลกัษณ์ พรหมศร วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จนัทร์ศรี ศุภอดิเรก วฒิุบตัร(รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดริส ธีระกลุพิศุทธ์ิ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. นฤดม  ศุภะกะลิน วฒิุบตัร(รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นนัทพร วงศสุ์รวฒัน์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.บุญฤกษ ์แสงเพชรงาม วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ปาณยา ทุมสทา้น วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปิยกานต ์พฒันเศรษฐพงษ ์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรรณทิพย ์ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วรานนท ์มัน่คง วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วเิวยีน  คลงับุญครอง วฒิุบตัร(รังสีวทิยาทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุภจิตต ์นวพนัธ์ุ วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อนุชา  อาฮูยา วฒิุบตัร(รังสีวทิยาวนิิจฉยั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 

   ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เทพกร สาธิตการมณี วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พนารัตน์ รัตนสุวรรณ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พลพนัธ์ บุญมาก วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วราภรณ์ เช้ืออินทร์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วมิลรัตน์  ศรีราช วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาวสัิญญีวทิยา (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ. สุหทัยา บุญมาก วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สรรชยั ธีรพงศภ์กัดี วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อคัรวฒัน์ สินเก้ือกลู วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มาลินี วงศส์วสัดิวฒัน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สิริรัตน์ ตรีพทุธรัตน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เกรียงศกัด์ิ  งามแสงสิริ
ทรัพย ์

วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร(วสิญัญี
วทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจหลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. คทัลียา ทองรอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ธนพร  ศรีเมือง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร(วสิญัญี

วทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจหลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ปิยะพร บุญแสงเจริญ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. ศรินญา จนัทะวงศ ์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศุภฤทธ์ิ  ศิลารัตน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) อนุมติับตัร(วสิญัญี

วทิยาสาํหรับการผา่ตดัหวัใจหลอดเลือด
ใหญ่และทรวงอก) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ศรณ์  ธาตุทอง วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุกญัญา  ภกัดีสงคราม วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อธิพงศ ์ พฒันเศรษฐพงษ ์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อุม้จิต วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(วสิญัญีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน  

   ศ. อมร เปรมกมล วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ป้องกนั),อนุมติับตัร(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย Ph.D.(Occupational  Health), อนุมติับตัร
(อาชีวเวชศาสตร์) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. มานพ คณะโต Ph.D.(Antropology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมพงษ ์ศรีแสนปาง  Ph.D.(Tropical Medicine),อนุมติับตัร(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. อมรรัตน์ รัตนสิริ Ph.D.(Medical and Health Social Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.สมเดช พินิจสุนทร   ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. ปัตพงษ ์เกษสมบูรณ์  Ph.D.(Epidemiology),อนุมติับตัร(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ Ph.D. (Health System Development) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุชาดา ภยัหลีกล้ี Ph.D.(Public Health ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ฐานพฒัน์ ดิฐสถาพรเจริญ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พรหมพิศิษฐ ์โจทยก่ิ์ง อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศิรินทิพย ์บุญจรัสภิญโญ Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เสาวนนัท ์บาํเรอราช อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว), ปร.ด.

(วทิยาศาสตร์คลินิก) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. วริสรา  ลุวรีะ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

   รศ. ณฐัเศรษฐ มนิมนากร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปรีดา อารยาวชิานนท ์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รัตนา วเิชียรศิริ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสมอเดือน คามวลัย ์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณิชานนัทน์ ปัญญาเอก ศศ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. นนัทยา อุดมพาณิชย ์ วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.จิตติมา แสงสุวรรณ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พทัธ์ปิยา สีระสาพร วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ไพฑูรย ์เบ็ญจพรเลิศ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วรรณกานต ์เพชรรุ้งรัตน์ วฒิุบตัร(เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาศัลยศาสตร์  

   ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป,ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กมลวรรณ เจนวถีิสุข วฒิุบตัร(,ศลัยศาสตร์ตกแต่ง),อนุมตัรบตัร

(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. เกรียงศกัด์ิ เจนวถีิสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป),อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ไชยยทุธ ธนไพศาล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, อ.ว.ศลัยศาสตร์
อุบติัเหตุ 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ณรงค ์ขนัตีแกว้ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. พจน์ชวทิย ์อภินิเวศ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป),อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ. วชัรพงศ ์พทุธิสวสัด์ิ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
อุบติัเหตุ 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. สมภพ พระธานี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป,ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุชาติ อารีมิตร วฒิุบตัร(กมุารศลัยศาสตร์, ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนนั ศรีพนสักลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์

มะเร็งวทิยา 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. โอวตือ แซ่เซียว วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. กฤษฎา เปานาเรียง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
ลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ขจิตร์ พาชีรัตน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชูศกัด์ิ คุปตานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
ทรวงอก,เวชศาสตร์ครอบครัว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ไชยวทิย ์ธนไพศาล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ประสาทศลัยศาสตร์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณรงชยั วอ่งกลกิจศิลป์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป,ศลัยศาสตร์

หลอดเลือด),อ.ว.ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ดาํเนิน วชิโรดม วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ธเนศ รังษีขจี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์
มะเร็งวทิยา 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. พลากร สุรกลุประภา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วนิยั ตนัติยาสวสัดิกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.กมุาร

ศลัยศาสตร์ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ศิริ เช้ืออินทร์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อาํนาจ กิจควรดี วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เอก ปักเขม็ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์

มะเร็งวทิยา 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.กฤษกร จริงจิตร วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เก่งกาจ วนิยัโกศล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จกัรพนัธ ์วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เฉลิม เอ้ือบุณยะนนัท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชนญัญา  กรุณาสุเมตตา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาศัลยศาสตร์(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ชลชั มิตรประชาปราณี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชวลิต  วงศพ์ทุธะ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ฐิติ จนัทร์เมฆา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทรวงอก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธราธิป  ศรีสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ปัทมา ปัญญาวงศ ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์ตกแต่ง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พิชเยนทร์  ดวงทองพล วฒิุบตัร(ประสาทศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พชัรีภรณ์ ตนัม่ิง วฒิุบตัร(กมุารศลัยศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วร์  ลุวรีะ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), อ.ว.ศลัยศาสตร์

มะเร็งวทิยา 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.วเิชียร ศิริธนะพล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศุภณฏัฐ ์ลุมพิกานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุภชัชา  ประเสริฐเจริญสุข วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), ว.ว.ศลัยศาสตร์

หลอดเลือด 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. สุริยะ  พนัธ์ชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สมชาย เรืองวรรณศกัด์ิ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป),อ.ว.เวชศาสตร์

ฉุกเฉิน,เวชศาสตร์ครอบครัว,ศลัยศาสตร์อุบติัเหตุ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ. อนงคพ์ร  น่ิมบริบูรณ์พร วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์มะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อุกฤษฏ ์ร่มไทยทอง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เอกพงษ ์สาธิตการมณี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์มะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. องอาจ  โสมอินทร์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป, ศลัยศาสตร์มะเร็งวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อรรถพล ติตะปัญ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาสรีรวทิยา    
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วฒันธร ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล ลีลายวุฒัน์ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุา คู่คงวริิยพนัธ์ุ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ วท.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วไิลวรรณ กฤษณะพนัธ์ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สญัญา ร้อยสมมุติ ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. เทอดไทย ทองอุ่น 
วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ทัว่ไป)/อนุมติับตัร(เวช
ศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. ภารดี เอ้ือวชิญาแพทย ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาสรีรวทิยา(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ. สุพชัญ ์สีนะวฒัน์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา),อนุมติั
บตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว,เวชศาสตร์การ
เจริญพนัธ์ุ) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ธญัดา สุทธิธรรม ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. พวงรัตน์ ภกัดีโชติ Ph.D.(Biomedical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภาพร มชัฌิมะปุระ Ph.D.(Physiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อภิวนัท ์มนิมนากร Ph.D.(Exercise Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปณคพร วรรณานนท ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรพิน ผาสุริยว์งษ ์ อนุมติับตัร(เวชศาสตร์ป้องกนั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรทยั ตนักาํเนิดไทย วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วภิาว ีทูคาํมี ปร.ด.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วยิะดา  ปัญจรัก Ph.D.(Child Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชศาสตร์ 

  ศ. เจศฏา ถ่ินคาํรพ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กนก สีจร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โกวทิ คาํพิทกัษ ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. โฉมพิลาศ จงสมชยั วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชาํนาญ  เกียรติพีรกลุ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ถวลัยว์งค ์รัตนสิริ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. บณัฑิต ชุมวรฐาย ี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประนอม บุพศิริ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ยทุธพงศ ์วรีะวฒันตระกลู วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วรลกัษณ์ สมบูรณ์พร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วทูิรย ์ประเสริฐเจริญสุข วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุกรี สุนทราภา วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปิยะมาศ ศกัด์ิศิริวฒุโฒ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิไลวรรณ กลีบแกว้ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รัตนา คาํวลิยัศกัด์ิ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศรีนารี แกว้ฤดี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กีรติ ลีละพงศว์ฒันา วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เกียรติศกัด์ิ คงวฒันกลุ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชศาสตร์  (ต่อ) 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.เจน โสธรวทิย ์ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ธีระยทุธ เตม็ธนะกิจไพศาล วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ศิริหทยั อาํนาจบุดดี วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สงวนโชค ลว้นรัตนากร วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อมรรัตน์  สุโพธ์ิเคน วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.หลิงหลิง สาลงั วฒิุบตัร(สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

  รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี ปร.ด.(สาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ขวญัชนก ยิม้แต ้ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชยั วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พชัรีพร แซ่เซียว วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วสูิตร รีชยัพิชิตกลุ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สงวนศกัด์ิ ธนาวรัิตนานิจ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมชาย ศรีร่มโพธ์ิทอง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธ์ิทอง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภทัรวฒิุ วฒันศพัท ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุรพล ซ่ือตรง วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสกสนัต ์ชยันนัทส์มิตย ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรเทพ เกษมศิริ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภาธร  ภิรมยไ์ชย วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภทัรมน วจิกัขณาลญัฉ์ วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วชัรีพร ตีระมาศวณิช วฒิุบตัร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ ์ วฒิุบตัร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พนิดา ธนาวรัิตนานิจ ศศ.ม.(โสตสมัผสัวทิยา) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาออร์โธปิดกิส์ 

   ศ. กิตติ จิระรัตนโพธ์ิชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วรีะชยั โควสุวรรณ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. สุกิจ แสงนิพนัธ์กลู วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ทวโีชค วษิณุโยธิน วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วนิยั ศิริชาติวาปี วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศกัดา ไชกิจภิญโญ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาออร์โธปิดกิส์ (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุรชยั แซ่จึง วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กิติวรรณ วปุิลากร วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธ์ิ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เสริมศกัด์ิ สุมานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กมลศกัด์ิ สุคนธมาน วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เกรียงไกร วทิยาไพโรจน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชชั สุมนานนท ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชชัวาล ศานติพิพฒัน์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.นธัทมน วงศบ์า วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เพ่ิมศกัด์ิ  พหลภาคย ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ภทัร เหล่าภทัรเกษม วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.มนูศกัด์ิ บุญอาจ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ฤทธ์ิ อภิญญาณกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. สุวชิชา ศรีผดุงกลุ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เศรษฐพล วฒันากมลชยั วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิาอายุรศาสตร์  

   ศ. ฉตัรเลิศ พงษไ์ชยกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. ทรงขวญั ศิลารักษ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. เพลินจนัทร์ เชษฐโ์ชติศกัด์ิ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. รัตนวดี ณ นคร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วภิา รีชยัพิชิตกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. วรีจิตต ์โชติมงคล วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ. อรทยั พาชีรัตน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติ จนัทร์เลิศฤทธ์ิ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กิตติศกัด์ิ สวรรยาวสุิทธ์ิ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เจริญ ชุณหกาญจน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ชิงชิง ฟเูจริญ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ชลธิป พงศส์กลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ทรงศกัด์ิ เกียรติชูสกลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 



 
 

 คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา และบุคลากรบณัฑิตวทิยาลยั 

 

528 
 คู่
มือ

นัก
ศึก

ษา
 25

58
 

ภาควชิาอายุรศาสตร์  (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. ทว ีศิริวงศ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ธงชยั ประฏิภาณวตัร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. บุญส่ง พจันสุนทร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปณิตา ลิมปวฒันะ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ประณิธิ หงสประภาส วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิศาล ไมเ้รียง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภิรุญ มุตสิกพนัธ์ุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วชัรา บุญสวสัด์ิ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วฒันา สุขีไพศาลเจริญ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิริรัตน์ อนุตระกลูชยั วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศิริลกัษณ์ อนนัตณ์ฐัศิริ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สมศกัด์ิ เทียมเก่า วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนฆัพงษ ์พนัธ์ุมณี วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กาญจนา จนัทร์สูง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จิตติมา ศิริจีระชยั วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ไชยสิทธ์ิ วงศว์ภิาพร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรีะเดช พิศประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อภิชาติ แสงจนัทร์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ภทัรพงษ ์มกรเวช วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เอ้ือมแข สุขประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กรรณิการ์  คงบุญเกียรติ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.โกสินทร์  วชิะษร วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ไกรสร อนุตรพงษพ์นัธ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.คู่ขวญั สวสัด์ิพานิชย ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จาริญญ ์ จินดาประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จิตรานนท ์ จนัทร์อ่อน วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จิตรดา อ้ึงประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชินดล  วานิชพงษพ์นัธ์ุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ณฐัติยา เตียวตระกลู วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดนณ แกว้เกษ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาอายุรศาสตร์  (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ.ดุจดาว สหสัทศัน์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.บูรพา  ปุสธรรม วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พรรณธิพา ตนัสวรรค ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ไพลิน รัตนวฒัน์กลุ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พวงผกา อ้ึงประเสริฐ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.วชิยั เสน้ทอง วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สิทธิชยั เนตรวจิิตรพนัธ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุธีรพร  เชาวว์ฒันาพานิช วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุรณฐั เจริญศรี วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สรวเิชษฐ ์รัตนชยัวงศ ์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อธิบดี มีสิงห์ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อนุพล พาณิชยโ์ชติ วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อภิชาต โซ่เงิน วฒิุบตัร(อายรุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์ 

   รศ. อมัพร  แจ่มสุวรรณ อนุมติับตัร(นิติเวชศาสตร์), วฒิุบตัร(พยาธิ
วทิยากายวภิาค) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ธิติชยั  เวยีงสิมมา วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มณีวรรณ  แท่นรัตนวจิิตร อนุมติับตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.วรุิจน์  คุณกิตติ วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สมบติั  เตรียมแจง้อรุณ วฒิุบตัร(นิติเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เลียงชยั  จตัุรัส ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วนัชนะ  สืบไวย ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

   รศ.ดร. ชุลี โจนส์ Ph.D.(Sport and Exercise  Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.ทวศีกัด์ิ จรรยาเจริญ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นอ้มจิตต ์นวลเนตร์ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รุ้งทิพย ์พนัธุเมธากลุ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วชิยั อึงพินิจพงศ ์ Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วณัทนา ศิริธราธิวตัร Ph.D.(Physiotherapy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุกลัยา อมตฉายา Ph.D.(Sport and Exercise Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคาํ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิากายภาพบ าบัด(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ ์ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทกมล กมลรัตน์ Ph.D.(Medical  Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ลกัขณา มาทอ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สาวติรี วนัเพญ็ Ph.D.(Neurosciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต ์ Ph.D.(Health Professions and 

Rehabilitation Sciencs) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ ชชัวาลย ์ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รวยริน ชนาวรัิตน์ วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ วท.ม.(สรีรวทิยาของการออกกาํลงักาย) ท+วจ+ป - 
ผศ. พิศมยั มะลิลา วท.ม.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ Ph.D.(Physical Activity and Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ปร.ด.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ทิวาพร ทววีรรณกิจ ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พลลพฏัฐ ์ยงฤทธิปกรณ์ ปร.ด.(พยาธิชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.เสาวนีย ์นาคมะเริง ปร.ด.(สรีรวทิยาทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดร.อคัรานี ทิมินกลุ Ph.D.(Health and Sport Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. วรวรรณ คาํฤาชา วท.ม.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

   ศ.ดร. เตม็ดวง ล้ิมไพบูลย ์ Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกลุ ปร.ด.(จุลชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ชาญวทิย ์ลีลายวุฒัน์ Ph.D.(Molecular Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. โชติชนะ วไิลลกัขณา ปร.ด.(จุลชีววทิยาการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ณฐัยา แซ่อ้ึง Ph.D.(Medical Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นนัทรัตน์ โฆมานะสิน Ph.D.(Molecular Biology in Haemostasis) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พชัรี เจียรนยักรู ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เยาวลกัษณ์ ธีระเจตกลู Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่ เจริญ D.Sc.(Molecular Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ ์ Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณลกัษณ์ ลุลิตานนท ์ Ph.D.(Bacteriology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อาํพร ไตรภทัร Ph.D.(Nutrition) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุชาติ ศิริใจชิงกลุ อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กลุนภา ฟู่ เจริญ วท.ม.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จิราพร สิทธิถาวร วว.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิพฒัน์ ศรีเบญจลกัษณ์ วท.ม.(วทิยาศาสตร์สภาวะแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภาณุทรรศน ์กฤชเพชรรัตน์ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศรีวไิล วโรภาสตระกลู วท.ม.(อายรุศาสตร์เขตร้อน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ ์ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชยั Ph.D.(Cellular Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.นิชา เจริญศรี Ph.D.(Microbiology & Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรีชา หอมจาํปา Ph.D.(Microbiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน Ph.D.(Biochemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรทิพย ์ป่ินละออ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสงัข ์ ปร.ด.(จุลชีววทิยาการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ราตรี ทวชิากรตระกลู ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวทิยา Ph.D.(Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ยพุิน อนิวรรตองักรู Ph.D.(Parasitology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศิริพร ปรุงวทิยา Ph.D.(Medical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ ปร.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อรุณนี สงักา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินดารัตน์ ตระกลูทอง วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
ผศ. นพมาศ เขม็ทองหลาง วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท+วจ+ป - 
ผศ. ไพศาล มงคลวงศโ์รจน์ M.Sc.(Medical Technology) ท+วจ+ป - 
ผศ. มณเฑียร พนัธุเมธากลุ วท.ม.(พยาธิวทิยาคลินิก) ท+วจ+ป - 
ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี วท.ม.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. วญิญู วงศป์ระทุม วท.ม.(จุลชีววทิยา) ท+วจ+ป - 
ผศ. วสุิทธ์ิ กงัวานตระกลู วท.ม.(ชีวเคมี) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กรรณิการ์ กวัหา Ph.D.(Medical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พชัราภรณ์ ทิพยวฒัน์ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปีย ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุภาวดี  แยม้ศรี ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อมรรัตน์  จาํเนียรทรง ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อฐัวฒิุ ไชยบุญเรือง ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อญัชลี เตชะเสน ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ภาควชิาชีวสถิตแิละประชากรศาสตร์ 

  ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย ์ Doctor Rerum Medicarum ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. บณัฑิต ถ่ินคาํรพ Ph.D.(Statistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ยพุา ถาวรพิทกัษ ์ พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู ่ พบ.ด.(ประชากรและการพฒันา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.พอใจ พทัธนิตยธ์รรม ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ศิริพร คาํสะอาด สด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เชษฐา งามจรัส วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. นิคม ถนอมเสียง วท.ม.(ชีวสถิติ) ท+วจ+ป - 
ผศ. พงษเ์ดช สารการ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
อ. เจตตน์ภิศ ระยบักลุ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 
ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข 

  รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา สค.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.ชญัญา อภิปาลกลุ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ประจกัร บวัผนั ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วงศา เลา้หศิริวงศ ์ Doctor of Philosophy(Public Sector Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุวทิย ์อุดมพาณิชย ์ สธ.ด.(บริหารสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ประเสริฐ  ถาวรดุลยส์ถิตย ์ M.P.H.(Public Health) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาโภชนวทิยา 

   รศ. เบญจา มุกตพนัธ์ุ วท.ม.(โภชนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิษณุ อุตตมะเวทิน วท.ม.(โภชนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมยั Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภทัระ แสนไชยสุริยา Doctor Rerum Medicarum(Health Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุวลี โล่วริกรณ์ ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ภาควชิาระบาดวทิยา 
   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เลิศชยั เจริญธญัรักษ ์ Dr.rer.Nat.(Environmental Health Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทยศิ์ริ Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชนญัญา จิระพรกลุ Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง วท.ม.(ปรสิตวทิยา) ท+วจ+ป - 
รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. กาญจนา นาถะพินธุ วท.ม.(วทิยาการระบาด) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.วรางคณา สงัสิทธิสวสัด์ิ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรพรรณ สกลุคู Ph.D.(Public Health) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกล้ียง Doktor der Humanbiologie(Human Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมศกัด์ิ พิทกัษานุรัตน์ Doktor der Technichen 

Wissenshaften(umwelt technik) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. ชชัวาล กีรติวรสกลุ วท.ม.(วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม) ท+วจ+ป - 
ผศ. ภาณี ฤทธ์ิมาก วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั) ท+วจ+ป - 
ผศ. วภิารัตน์ โพธ์ิขี วศ.ม.(วศิวกรรมความปลอดภยั) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ชชัชาย แจ่มใส วท.ด.(ปฐพีศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พฤกษ ์ตญัตรัยรัตน์ ปร.ด.(วศิววกรรมส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อนุชนรา  ตาลกลุ Ph.D.(Biomedical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ฤทธิรงค ์จงัโกฏิ วท.ด.(การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. พจน์ ภาคภูมิ วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั) ท+วจ+ป - 
ภาควชิาสุขศึกษา 

   รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พรรณี บญัชรหตัถกิจ Dr.P.H.(Health Education and Behavioral Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ปาริชา นิพพานนท ์ วท.ม.(สุขศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นิรมล เมืองโสม สค.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค ์ ส.ด.(สุขศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
สาขาวชิาปริทนัตวทิยา 

   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. นวรัตน์ วราอศัวปติ เจริญ Cert. in Periodontology, D.M.SC.(Oral 

Biology), อ.ท.(ปริทนัตวทิยา), Diplomate, 
American Board of Periodontology 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. แสงโสม ประจะเนย ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),วท.ม.(ปริทนัตวทิยา)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรุณ ทีรฆพงศ ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),M.Sc. (Periodontology)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี Ph.D.(Periodontology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วราภรณ์ สุวรรณรงค ์ อ.ท.(ปริทนัตวทิยา),วท.ม.(ปริทนัตวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อเนก ชยสดมภ ์ ปร.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จุติพร พนมบวัเลิศ วท.ม.(ทนัตกรรมทัว่ไป) ท+วจ+ป - 
อ. องัคณา แสงปัญญา วท.ม.(ทนัตกรรมทัว่ไป) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน 

   รศ.ดร. วรานุช ปิติพฒัน์ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),Sc.D. 
Epidemiology 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉตัรชยัววิฒันา Dr.PH.(Oral Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วลิาวลัย ์วรีะอาชากลุ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปิยะฉตัร พชัรานุฉตัร Ph.D.(Public Health Nutrition & Health Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นุสรา ภูมาศ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),วท.ม(ทนัตสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. สุบิน พวัศิริ อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วราวชัร์ ขจรรัตนวณิชย ์ รป.ม.(การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. วไิลพร สุตนัไชยนนท ์ ค.ด.(เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. รัชฎา นอ้ยสมบติั อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข),วท.ม.(ทนัตสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.อารยา  ภิเศก อ.ท.(ทนัตสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ    
รศ.ดร. ปัทมา ชยัเลิศวณิชกลุ Ph.D.(Endodontology), อ.ท. (วทิยาเอนโด

ดอนต)์ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. องัสนา ใจแน่น Ph.D(Dental Sc.) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กรกมล สุขจิตร American Board, M.S.D.(Operative Dentistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข วท.ม.(ทนัตกรรมหตัถการ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. สุชาติ วงศข์นัตี วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อุทยัวรรณ อารยะ
ตระกลูลิขิต 

วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ.กลุวรา ธาริยะ วท.ม.(ทนัตกรรมบูรณะ) ท+วจ+ป - 
อ. เถลิงศกัด์ิ สมคัรสมาน วท.ม.(วทิยาเอนโดดอนต)์ ท+วจ+ป - 
อ.พีรพงศ ์ กปุระดิษฐ ์ วท.ม.(ทนัตกรรมหตัถการ) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน 

   รศ.ดร. ทศันีย ์วงัศรีมงคล ปร.ด.(เภสชัวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธ์ิ อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน),M.D.Sc.(Orthodontics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธ์ิ อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.พนูศกัด์ิ  ภิเศก อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาชีววทิยาช่องปาก 

   รศ.ดร. จรินทร์ ปภงักรกิจ Ph.D.(Oral  Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร อาริยา รัตนทองคาํ ปร.ด.(การวจิยัและพฒันาทางเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฑีฆาย ุพลางกรู จอร์นส Ph.D.(Orofacial Pain) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ Ph.D.(Microbiology and Immunology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สวติา  คิ้มศรีสุข วท.ม.(ประสาทวทิยาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ 

   รศ.ดร. นิวตัร จนัทร์เทว ี Sc.D. (Biomaterials), อ.ท.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดาราพร แซ่ล้ี Ph.D.(Occlusion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ดนยั ยอดสุวรรณ อ.ท.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย ์อาวชันาการ Ph.D.(Prosthodontic) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุวดี เอ้ืออรัญโชติ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน),วท.ม.(ทนั

ตกรรมประดิษฐ)์ 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร วท.ม.(ทนัตกรรมประดิษฐ)์ ท+วจ+ป - 
ผศ. วสิิทธ์ิ สาครตานนัท ์ M.Sc.(Stomatognathic Physiology) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ไชยวฒิุ พฤกษง์ามพนัธ์ Ph.D.(Maxillofacial Prosthetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ธิดารัตน์ องัวราวงค ์ วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุพรรณิการ์  เรืองศรี Ph.D.(Oral Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ตุลารัตน์ สุขโท M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) ท+วจ+ป - 
อ.วชัรินทร์ หอวจิิตร M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาทนัตกรรมส าหรับเดก็ 

  รศ.ดร. อาภา จนัทร์เทว ี ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เขม็พร กิจสหวงศ ์ วท.ม.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อรอุมา องัวราวงศ ์ อ.ท.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาทนัตกรรมส าหรับเดก็(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ. จินดา เลิศศิริวรกลุ อ.ท.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก), 
M.D.Sc.(Paediatric Dentistm) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม อท. (ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชยักลุ Ph.D.(Developmental Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.พรทิพย ์ผจงวริิยาพร ว.ว.(ทนัตกรรมสาํหรับเด็ก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาวนิิจฉัยโรคช่องปาก 

   ศ.ดร. สุวมิล ทวชียัศุภพงษ ์ ปร.ด.(พยาธิชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธีระศกัด์ิ  ดาํรงรุ่งเรือง Ph.D.(Phamacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธ์ิ Ph.D.(Dental Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชยั Dr.med dent (Dentistry),อ.ท.(วทิยาการ

วนิิจฉยัโรคช่องปาก) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ. เพญ็ศรี โพธิภกัดี วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. มุขดา ศิริเทพทว ี M.Sc.(Oral Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลัน่ฤทธ์ิ Ph.D(Molecular Oncology),วท.ม.(เวช

ศาสตร์ช่องปาก) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ Ph.D.(Oral and Maxillofacial Radiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อชิรวธุ สุพรรณเภสชั อ.ท.(วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก), M.D.Sc.(Oral 

Pathology and Oral Medicine) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.วไิลรัตน์  สฤษฎีชยักลุ วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) ท+วจ+ป - 

สาขาวชิาศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ศจี สตัยตุม ์ Ph.D.(Oral and Maxillofacial Surgery) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภทัรมน รัตนาพนัธ์ุ อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. วรัญญู คงกนักง อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ศิริพงศ ์ สิทธิสมวงศ ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟ

เซียล) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ วฒิุบตัร(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟ
เซียล) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ. เสาวลกัษณ์ ล้ิมมณฑล อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. องัคณา คลงัทอง อ.ท.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม Dr.Med. ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.สุปรียา  ตนัพลีรัตน์ ว.ว.(ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเซียล) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะเภสัชศาสตร์ 
ส านักงานวชิาการ 

   ศ.ดร. ธเนศ พงศจ์รรยากลุ ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ศ.ดร. บงัอร ศรีพานิชกลุชยั Ph.D.(Cell Biololgy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกาํจร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉตัรสนัติประภา Ph.D.(Toxicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จอมใจ พีรพฒันา Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จินดา หวงับุญสกลุ Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวฒันานนท ์ Ph.D.(Social and  Administrative Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ฉนัทนา อารมยดี์ Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เดชพล ปรีชากลุ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacy ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุจรี ประทีปวณิช จอห์นส Ph.D.(Clinical Pharmacy ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นาถธิดา วรีะปรียากรู Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ Ph.D.(Pharmacoeconomic) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ไพบูลย ์ดาวสดใส Ph.D.(Epidemiology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ยพุาพร ปรีชากลุ Ph.D.(Clinical Pharmacokinetics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วชัรี คุณกิตติ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วรัิช เรืองศรีตระกลู วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ววิรรธน์ อคัรวเิชียร Ph.D.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. วงศว์วิฒัน์ ทศันียกลุ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ศกัดา ดาดวง Ph.D.(Applied Biological Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพล ลิมวฒันานนท ์ Ph.D.(Social  and  Administrative  Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุพตัรา ชาติบญัชาชยั Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุมนต ์สกลไชย Ph.D.(Medicinal  Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม Ph.D.(Biopharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ศุภชยั ติยวรนนัท ์ ภ.ม.(เภสชัเวท) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อาภรณี ไชยาคาํ อภ.(เภสชับาํบดั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สกลุรัตน์ อุษณาวรงค ์ วท.ม.(นิติวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ส านักงานวชิาการ (ต่อ)       

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
รศ. สุณี เลิศสินอุดม อภ.(เภสชับาํบดั) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กรแกว้ จนัทภาษา Ph.D.(Social and Administrative Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. เชิดชยั สุนทรภาส ปร.ด.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ดวงกมล ศกัด์ิเลิศกลุ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช Ph.D.(Public Health and Community Medicine) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทวศีกัด์ิ ธิติเมธาโรจน์ ปร.ด.(ชีววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท ์ ปร.ด.(เภสชัเคมีและพฤกษเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นาฎศจี นวลแกว้ วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ปราโมทย ์มหคุณากร Ph.D.(Pharmaceutical Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ผดุงขวญั จิตโรภาส ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหทัธนะ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วริมา วงศพ์าณิชย ์ Ph.D.(Pharmacognosy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วรีวรรณ อุชายภิชาติ Ph.D.(Clinical Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วบูิลย ์วฒันนามกลุ ปร.ด.(สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุธาสินี ทพัพสารพงศ ์ Ph.D.(Applied Molecular Life Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุพตัรา ปรศุพฒันา Ph.D.(Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช Pharm. D.(Clinical Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อารีวรรณ เช่ียวชาญวฒันา ปร.ด.(เภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. รักษวร ใจสะอาด วท.ม.(บริหารกฏหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. แคทรียา สุทธานุช ปร.ด.(วจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จนัทนา บุญยะรัตน์ ปร.ด.(เภสชัเคมีและพฤกษเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกลุ Ph.D.(Pharmaceutics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เด่นพงศ ์พฒันเศรษฐานนท ์ Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นรินทร์ จนัทร์ศรี Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นภภคั  ใจภกัดี ปร.ด.(เภสชัการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกลุ Ph.D.(Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เพลินทิพย ์ภูทองก่ิง วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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ส านักงานวชิาการ (ต่อ)       

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 
อ.ดร. วรรณี ชยัเฉลิมพงษ ์ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดร.ศิริลกัษณ์ ใจซ่ือ Ph.D.(Pharmacy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร ค.ด.(เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. หน่ึงฤทยั สุกใส ปร.ด.(การบริบาลทางเภสชักรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ วท.ด.(เภสชัเคมีและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อจัฉราวรรณ โตภาคงาม Ph.D.(Molecular Pharmacology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. เอกพล ล้ิมพงษา ภ.ด.(เภสชักรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เกียรติภูมิ พลตรี วท.ม.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท+วจ+ป - 
อ.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข วศ.ม.(วศิวกรรมชีวเวช) ท+วจ+ป - 
อ. สุพล บุญเสนอ วท.ม.(เภสชัวทิยา) ท+วจ+ป - 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

  รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ ์ Ed.D.(Educational Administrattion) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ถนอมวรรณ 
ประเสริฐเจริญสุข 

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. วลัลภา อารีรัตน์ Ph.D. (Educational Administrattion and 
Supervision) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวลิการ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ประยทุธ ชูสอน ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาสังคมศึกษา 

   รศ.ดร. มงคล ดอนขวา วท.ด.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี Ph.D. (Education, Home Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 

   รศ.ดร. คงศกัด์ิ ธาตุทอง Ed.D.(Environmental Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. วมิล สาํราญวานิช กศ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. โชคชยั ยนืยง ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.นิวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณนอ้ย Ed.D. (Information Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ร่มเกลา้  อาจเดช ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จิรดาวรรณ หนัตุลา ปร.ด.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปาริชาติ แสนนา ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ.ดร. สนัติ วจิกัขณาลญัฉ์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อญัชลี สารรัตนะ ค.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. จุมพล ราชวจิิตร ศษ.ม.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. นิลมณี พิทกัษ ์ สค.ม.(มานุษยวทิยาและสงัคมวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ลดัดา ศิลานอ้ย กศ.ม.(การมธัยมศึกษาสาขาการสอนสงัคมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธีรชยั เนตรถนอมศกัด์ิ กศ.ด.(การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ ์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ศรินทิพย ์รักษาสตัย ์ Ed.D.(Curriculum Development and Supervision) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. องัคณา ตุงคสมิต กศ.ด.(การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บญัชา เกียรติจรุงพนัธ์ ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ศษ.ม.(สงัคมศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เพญ็ผกา หนองนา ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน) ท+วจ+ป - 
อ. สกาวเดือน ซาธรรม อ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
อ.สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี อ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

   รศ.ดร.สุลดัดา ลอยฟ้า Ph.D.(Elementary Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.เอ้ือจิตร  พฒันจกัร M.A.T.(Mathematics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปสาสน์ กงตาล วท.ม.(คณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. อรุณศรี อ้ึงประเสริฐ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ชาญณรงค ์เฮียงราช  Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นฤมล ช่างศรี ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วภิาพร  สุทธิอมัพร ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมัพนัธ์  ถ่ินเวยีงทอง ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมควร สีชมภู ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. หลา้ ภวภูตานนท ์ Ph.D.(Mathematics Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ดวงมณี ยะอมัพนัธ ์ ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา 

  รศ. ประภาพร  ศรีตระกลู ค.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จตุภูมิ  เขตจตัุรัส ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาการวดัและประเมนิผลการศึกษา(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. พชัรี จนัทร์เพง็ ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ประกฤติยา  ทกัษิโณ ค.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สมพงษ ์พนัธุรัตน์ ปร.ด.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ปรีชา เครือวรรณ ศษ.ม.(การวดัและประเมินผลการศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาจติวทิยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา 

  รศ.ดร.สุวรี ฤกษจ์ารี ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นพดล มีไชยโย ศษ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปนดัดา ญวนกระโทก ศษ.ม.(จิตวทิยาการศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เพญ็ศิริ สิมารักษ ์ กศ.ม.(จิตวทิยาการพฒันาการ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ กศ.ด.(จิตวทิยาการใหค้าํปรึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

   รศ.ดร. สุมาลี ชยัเจริญ Ph.D.(School Education:Educational Technology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ทว ี สระนํ้ าคาํ ค.ด. (เทคโนโลยแีละการส่ือสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. อิศรา กา้นจกัร ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ณฐัพชัญ ์ อนนัตธี์ระกลุ กศ.ม.(เทคโนโลยทีางการศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ปร.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาพลศึกษา 

   ผศ. กาญจนา ดาราศกัด์ิ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. จีราวชิช ์เผือกพนัธ์ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ธชา รุญเจริญ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ลิขิต อมาตยคง ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.โรจพล บูรณรักษ ์ Ph.D.(Sport Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วาย ุ กาญจนศร ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและการกีฬา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ธนากร ศรีชาพนัธ์ุ ค.ม.(พลศึกษา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาศิลปศึกษา 

   รศ. อรอนงค ์ฤทธ์ิฤาชยั ค.ม.(ศิลปศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ปริณ ทนนัชยับุตร ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ปัทมพร ทนนัชยับุตร ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปิยะศกัด์ิ ปักโคทานงั ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ศิริพงษ ์เพียศิริ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ ค.ด.(อุดมศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.เขม  เคนโคก ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา 
   ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยทีางการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นฏกร ประมายนัต ์ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรสวรรค ์วงคต์าธรรม ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พงศธ์นชั แซ่จู ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาการสอนภาษาต่างประเทศ 

  ผศ. องอาจ นามวงศ ์ กศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.นุชวนา  เหลืององักรู Ed.D.(Language Education and Assessment) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วชัรา สุยะรา Ph.D.(Comparative Culture and Area Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.จรัลญา ชุมยางสิม ศศ.ม.(ภาษาญ่ีปุ่น) ท+วจ+ป - 
อ.นารีนารถ กล่ินหอม MTC.(Speaders of Other Languages) ท+วจ+ป - 
อ.ปิยดา สุดาทิพย ์ M.Ed.(TEFL) ท+วจ+ป - 
อ.พชัรา พนัธรักษพ์งษ ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ) ท+วจ+ป - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวชิาสารสนเทศและการส่ือสาร 

  รศ.ดร. กลุธิดา ทว้มสุข D.A.(Library & information Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. มาลี กาบมาลา ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. ลาํปาง แม่นมาตย ์ Ph.D.(Communication-Information Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมาน ลอยฟ้า Ph.D.(Adult/Continuing Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. ภรณี ศิริโชติ M.A.(Library and Information Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กนัยารัตน์ เควยีเซ่น ค.ด.(เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชลภสัส์  วงษป์ระเสริฐ กศ.ด.(พฒันศึกษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ขนิษฐา จิตแสง นศ.ม.(นิเทศศาสตรการพฒันาการ) ท+วจ+ป - 
ผศ. ชมนาด บุญอารีย ์ อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. ปุณณิศา วเิศษสินธ์ุ ศศ.ม.(การส่ือสารมวลชน) ท+วจ+ป - 
ผศ. เพญ็พนัธ ์เพชรศร อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. ศกัดา จนัทร์ประเสริฐ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จุฑาทิพย ์ไชยกาํบงั วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. สมเพชร จุลลาบุดดี วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

   ผศ.ดร.กรวภิา พลูผล Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จงรักษ ์เล้ียงพานิชย ์ ศศ.ด.(ภาษาองักฤษศึกษา)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นนัทวนั เสนจนัทร์ฒิชยั ปร.ด.(ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาภาษาองักฤษ    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.ภรณี ดีราษฎร์วเิศษ Ph.D. (Education and Social Work) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร สุธิดา โง่นคาํ Ph.D.(Teaching English to Speakers of 

Other Languages) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. อุทยัวรรณ ด่านววิฒัน์ Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.องัคณา ทองพนู พฒันศร  Ph.D. (Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. พิภาวนิ ศุภวฒัน์ ศรีใคร M.A.(Applied Linguistics) ท+วจ+ป - 
ผศ. ศศิกานต ์โฆษิตตระกลู กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
ผศ. ศรีสอางค ์นิติวรคุณาพนัธ์ุ กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.จอมรัฐ พฒันศร Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ดารารัตน์ คาํภูแสน Ph.D. (Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง Ph.D.(Applied Linguistics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ประดิษฐ ์แสงสุกวาว ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ภารดี ตั้งแต่ง Ph.D. (Translation Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุขมุ วสุนธราโศภิต ศศ.ด.(English Language Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุบรรณ แกว้กนัยา Ph.D.(Curriculum and Instruction) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. กนกพรรณ ทองป้อง ศศ.ม.(ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. ฐานนัดร วงศกิ์ตติธร อ.ม.(การแปลและล่าม) ท+วจ+ป - 
อ. นวลจนัทร์ ประดุจชนม ์ ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. บญัชาการ สมีเพช็ร ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยกุตด์า้นการสอน

ภาษาองักฤษ) 
ท+วจ+ป - 

อ. ปิยะพร ปุณณกะศิริกลุ อ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. พีรวชิญ ์สทัธรรมนุวงศ ์ ศศ.ม.(ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ) ท+วจ+ป - 
อ. ศิราย ุโพธ์ิวนันา กศ.ม.(ภาษาองักฤษ) ท+วจ+ป - 
อ. อนงคน์าฏ นุศาสตร์เลิศ อ.ม.(ภาษาศาสตร์) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาภาษาไทย 

   รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ดวงพตัรา ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.มะลิวลัย ์บูรณพฒันา Ph.D.(Education) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย ์ อ.ด.(ภาษาไทย) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.รัตนา จนัทร์เทาว ์ ปร.ด.(ภาษาศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วาลี ปรีชาปัญญากลุ ปร.ด.(ส่ือสารมวลชน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาภาษาไทย(ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร.วรัิช วงศภิ์นนัทว์ฒันา ศษ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อรทยั เพียยรุะ Ph.D.(Gender Studies and Thai Literature) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.สาริสา อุ่นทานนท ์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย)์ ท+วจ+ป - 
อ.ดร.แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ ปร.ด.(ไทศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ทินวฒัน์ สร้อยกดุเรือ ปร.ด.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ศุภกิต บวัขาว ปร.ด.(ภาษาไทย) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ ์ ปร.ด.(ไทศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. อิศเรศ ดลเพญ็ อ.ม.(ภาษาไทย) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาอาณาบริเวณศึกษา 

   รศ.ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์ อ.ด.(ประวติัศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ธนนนัท ์บุ่นวรรณา Ph.D.(History of Vietnam) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ชลิต ชยัครรชิต ศศ.ม.(มานุษยวทิยา) ท+วจ+ป - 
อ. เบญจวรรณ นาราสจัจ ์ สม.ม.(สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา) ท+วจ+ป - 
สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา 

   ศ.ดร. ประยงค ์แสนบุราณ Ph.D.(ปรัชญาการศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. เอกศกัด์ิ ยกุตะนนัทน์ อ.ม.(ปรัชญา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. คาํแหง วสุิทธางกรู Ph.D.(Philosophy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.พทุธรักษ ์ปราบนอก      ศศ.ด.(ภาษาสนัสกฤต) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. หอมหวล บวัระภา Ph.D.(Philosophy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. เทพพร มงัธานี อ.ม.(จริยศาสตร์ศึกษา) ท+วจ+ป - 
ผศ. อคัรยา สงัขจนัทร์ อ.ม.(ปรัชญา) ท+วจ+ป - 
อ.ดร. กรรณิกา คาํดี Ph.D.(Philosophy) ท+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วเิชียร แสนมี Ph.D.(Philosophy) ท+วจ+ป ท/อ+วจ 
สาขาวชิาพฒันาสังคม 

   รศ.ดร. บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง Ph.D.(Development Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. อภิศกัด์ิ ธีระวสิิษฐ ์ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร Ph.D.(Economics and Internatinal Development) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วภิาว ีกฤษณะภูติ Ph.D.(Environmental Design and Planning) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ธนพฤกษ ์ชามะรัตน์ ปร.ด.(สงัคมวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศิลปกิจ ต่ีขนัติกลุ Ph.D.(Ethnology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สมพนัธ ์เตชะอธิก ศศ.ด.(พฒันาสงัคม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. มานะ นาคาํ ศศ.ม.(สงัคมวทิยาการพฒันา) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. ประสิทธ์ิ คุณุรัตน์ ปร.ด.(ไทศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เศกสรรค ์ยงวณิชย ์ Dr.rer.nat.(Physical Geography) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุกญัญา เอมอ่ิมธรรม Ph.D.(Geography) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข Ph.D.(Sociology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค ์ Ph.D.(Development Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ M.Phil.(Development Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วยิทุธ์ จาํรัสพนัธ์ุ Ph.D.(Rural Sociology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม ปร.ด.(สหวทิยาการ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุขมุวทิย ์ไสยโสภณ ปร.ด.(การบริหารการพฒันา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. รุ่งอรุณ บุญสายนัต ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.วรีะกลุ  ชายผา Ph.D.(Social Sciences) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. จกัรกฤษ กมุทมาศ ศศ.บ.(รปศ) ท/อ+วจ+ป - 
อ. ชนะวทิย ์อนุสุเรนทร์ ศศ.ม.(สงัคมวทิยาการพฒันา) ท/อ+วจ+ป - 
อ.พรสวรรค ์ปิยนนัทิศกัด์ิ M.S.(Global Studies and International Affairs) ท/อ+วจ+ป - 
อ. อิมรอน โสะสนั M.A.(Conflict Analysis and Management) ท/อ+วจ+ป - 
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

  ผศ.ดร. ดุษฎี อายวุฒัน์ ปร.ด.(ประชากรศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรอมัรินทร์ พรหมเกิด ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ป่ินปินทัธ์ เผือกพนัธ์ สค.ม.(อาชญาวทิยาและงานยติุธรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. กีรติพร จูตะวริิยะ Ph.D.(Comparative Culture and Area Studies) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง Ph.D.(Anthropology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พชัรินทร์ ลาภานนัท ์ Ph.D.(Anthropology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. รักชนก ชาํนาญมาก M.A.(Conflict Analysis and Management) ท+วจ+ป - 
อ. สมใจ ศรีหลา้ มน.ม.(มนุษยศาสตร์) ท+วจ+ป - 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 
รศ.ดร. ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกลุ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. รว ีหาญเผชิญ การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ชูพงษ ์ทองคาํสมุทร สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ชาํนาญ บุญญาพทุธิพงศ ์ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ทรงยศ วรีะทวมีาศ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกลุ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. พรณรงค ์ชาญนุวงศ ์ Ph.D.(Social Economy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท ์ Ph.D.(Land Use Planning, Management and Design) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. วารุณี หวงั Doctor of Engineering(Architectural Design) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุรกานต ์รวยสูงเนิน ปร.ด.(การออกแบบผลิตภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สกัการ ราษีสุทธ์ิ Doctor of Philosophy(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. กลุศรี ตั้งสกลุ สถ.ม.(เทคโนโลยอีาคาร) ท+วจ+ป - 
ผศ. กฤตภทัร ถาปาลบุตร สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ. เขมโชต ภู่ประเสริฐ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ท+วจ+ป - 
ผศ. ธนสิทธ์ิ จนัทะรี ศ.ม.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) ท+วจ+ป - 
ผศ. เบญจวรรณ์ ทศันลีลพร ศศ.ม.(ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ. ประพนัธ์พงศ ์จงปติยตัต ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.พรสวสัด์ิ พิริยะศรัทธา สถ.ม.(เทคโนโลยอีาคาร) ท+วจ+ป - 
ผศ. วาริน บุญญาพทุธิพงศ์ M.Arts.(Textile Design) ท+วจ+ป - 
ผศ. สิทธา กองสาสนะ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ท+วจ+ป - 
ผศ.รท. อรรถ ชมาฤกษ ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมเขตร้อน) ท+วจ+ป - 
ผศ. อธิป อุทยัวฒันานนท ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ขาม จาตุรงคกลุ ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. จนัทนีย ์จิรัณธนฐั Dortoral Degree (Environmental Science, 

Division of Environmental Planning) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.ชนษัฎา จุลลษัเฐียร ปร.ด.(การออกแบบผลิตภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ณฏัฐพงศ ์พรหมพงศธร ปร.ด.(การออกแบบผลิตภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พีร์นิธิ อกัษร Dortor of Engineering(Construction and 

Infrastructure Management) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน์ Ph.D.(Architecture) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สฤษด์ิ ติยะวงศสุ์วรรณ ผด.(การวางแผนภาคและเมือง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล ปร.ด.(การออกแบบผลิตภณัฑ)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สญัชยั  สนัติเวส Ph.D.(Desing Arts) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชยั Master of Fine Arts(Communication Design) ท+วจ+ป - 
อ.เกศินี ศรีสองเมือง Master of Fine Arts(Design/Textile) ท+วจ+ป - 
อ.ดารารัตน์ คาํเชียงตา M.Sc.(Urban Environmental Management) ท+วจ+ป - 
อ.ฐานนัดร์ ศรีธงชยั M.Sc.(Renewable Energy and Architecture) ท+วจ+ป - 
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สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

อ. ธนัฐกรณ์ พงศพ์ิมล สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. ธรรมวฒัน์ อินทจกัร Certificat d' Etudes Approfondies en 

Architceture(Villes Orientales Metropoles 
D'Ase Pacifique) 

ท+วจ+ป - 

อ. ธีรศกัด์ิ สิงห์ปรีชา สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. นรากร พทุธโฆษ ์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ.นิชา ตนัติเวสส สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ท+วจ+ป - 
อ. นิธิวดี ทองป้อง ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต(ภูมิ

สถาปัตยกรรม) 
ท+วจ+ป - 

อ. นิสรา อารุณี สถ.ม.(สถาปัตยกรรมศาสตร์) ท+วจ+ป - 
อ. รุ่งจิต จารุพงษท์วชิ M.Arch.(Architecture) ท+วจ+ป - 
อ. สุกญัญา พรหมนารท Master of Urban Planning(Urban 

Planning) 
ท+วจ+ป - 

อ. สมหญิง พงศพ์ิมล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต
(เทคโนโลยผีลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม) 

ท+วจ+ป - 

อ. อานติั วฒัเนสก ์ M.Arch.(Architecture) ท+วจ+ป - 
คณะวทิยาการจดัการ 

กลุ่มวชิาการตลาด 
   รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ Ph.D.(Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ D.B.A.(Business Administration) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร. เพญ็ศรี เจริญวานิช Ph.D. (Marketing) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ก่อพงษ ์พลโยราช Ph.D.(International Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
กลุ่มวชิาการท่องเทีย่ว 

   ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร Ph.D.(การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กบัการท่องเท่ียว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร.จินณพษั ปทุมพร Ph.D.(การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กบัการท่องเท่ียว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ดลฤทยั โกวรรธนะกลุ Ph.D.(การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กบัการท่องเท่ียว) 

ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ 
   รศ.ดร. กลัปพฤกษ ์ผิวทองงาม Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)    
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 

รศ. มนัทนา สามารถ M.A.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. สุเมธ แก่นมณี พบ.ม.(พฒันาการเศรษฐกิจ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ. อนงคนุ์ช เทียนทอง พบ.ม.(พฒันาการเศรษฐกิจ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.กฤตพา  แสนชยัธร ปริญญาเอก ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. จงรักษ ์หงษง์าม Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สุรชยั จนัทร์จรัส Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. จินตนา สมสวสัด์ิ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ท+วจ+ป - 
ผศ.จกัรพนัธ์  สุขสวสัด์ิ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ท+วจ+ป - 
อ.ดร.ภูมิสิทธ์ิ  มหาสุวรีะชยั Ph.D.(Agricultural Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุทิน  เวยีนววิฒัน์ Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
กลุ่มวชิาการบัญชี 

   ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์  ศุทธชยั Ph.D.(Accountancy) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. นภาพร  ลิขิตวงศข์จร บธ.ม.(การบญัชีการเงิน) ท+วจ+ป - 
ผศ. อนุรักษ ์ ทองสุโขวงศ ์ บธ.ม.(การบญัชีการเงิน) ท+วจ+ป - 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์     
รศ.ดร.เฉลิมศกัด์ิ พิกลุศรี Ph.D.(Musicology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.เดชา ศิริภาษณ์ ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
รศ.ดร.นิยม  วงศพ์งษค์าํ  ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.คเณศ  ศีลสตัย ์  Ph.D. (Ancient Indian and Asian Studies)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จตุพร สีม่วง  ปร.ด.(ดนตรี)  ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.จรัญ  ชยัประทุม  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ดวงจนัทร์  นาชยัสินธ์ุ  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกลุ  ปร.ด.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรฒ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.จรัญ  กาญจนประดิษฐ ์ ศป.ม.(มานุษยดุริยางคศิลป์) ท+วจ+ป - 
ผศ.เจนวทิย ์ พิทกัษ ์ ค.บ.(ดนตรี) ท+วจ+ป - 
ผศ.ภาณุ  อุดมเพทายกลุ ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.ทรงวทิย ์ พิมพะกรรณ์  ศ.ม.(จิตรกรรม)  ท+วจ+ป - 
ผศ.ธวชัชยั  ช่างเกวยีน  ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.รณภพ  เตชะวงศ ์ ศ.ม.(จิตรกรรม) ท+วจ+ป - 
ผศ.ศุภกิจ  จารุจรณ  ศศ.ม.(วฒันธรรมศึกษา)  ท+วจ+ป - 
ผศ.สมิต ตะกรุดแกว้ ศบ.(เคร่ืองเคลือบดินเผา) ท+วจ+ป - 
ผศ.อานนท ์สงัวรดี ศม.(ภาพพิมพ)์ ท+วจ+ป - 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์(ต่อ)    

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 
อ.ดร.พงษพ์ิทยา สพัโส ปร.ด.(ดนตรีศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.พรพรรณ แก่นอาํพรพนัธ์  Ph.D.(Music) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปรีชาวฒิุ อภิระติง ปร.ด.(ไทยศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุเนตร  โพธิสาร Ph.D.(History) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.สุรพล เนสุสินธ์ุ  ปร.ด.(ดนตรีวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กษม  อมนัตกลุ  คอ.ม.(เทคโนโลยผีลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม)  ท+วจ+ป - 
อ.กิตติสนัต ์ศรีรักษา ศป.ม.(วจิยัศิลปะและวฒันธรรม) ท+วจ+ป - 
อ.ทรงวฒิุ  แกว้วศิิษฏ ์ ศ.ม.(จิตรกรรม)  ท+วจ+ป - 
อ.บญัชา  ควรสมาคม  ศ.ม.(ประติมากรรม)  ท+วจ+ป - 
อ.ประจกัษ ์ สุปันตี  ศ.ม.(ประติมากรรม) ท+วจ+ป - 
อ.วจิิตร วนิทะไชย ศศ.ม.(ปรัชญา) ท+วจ+ป - 
อ.พยงุศิลป์  เปศรี  ศศ.ม.(การบริหารการพฒันา)  ท+วจ+ป - 

วทิยาเขตหนองคาย 
คณะบริหารธุรกจิ 

   ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน D.B.A.(Financial Accounting) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ภิเษก ชยันิรันดร์ บธ.ด. (การบญัชี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วรางคณา  ถาวรวริิยะตระกลู Ph.D.(Geography) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ศุภลกัษณ์  อคัรางกรู Ph.D.(Tourism Manangement) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร Ph.D.(Economie Sociale) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ Ph.D.(Management) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ธีระวฒัน์  เจริญราษฏร์ Ph.D.(Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.นารา กิตติเมธีกลุ บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและการบนัเทิง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. ชีวานนัท ์วฒิุพนัธ์ุ บธ.ม.(การจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร) ท+วจ+ป - 
อ.นุชจรินทร์ โลหะปาน บธ.ม.(การเงินและบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ.ประภสัสร ซ่ือตรง บธ.ม.(การจดัการการบิน) ท+วจ+ป - 
อ. ผไทรัฐ พงษป์ระเทศ บช.ม.(การบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ. ภาชินี สีบุญเรือง บธ.ม.(การจดัการการบริการและการ

ท่องเท่ียวนานาชาติ) 
ท+วจ+ป - 

อ. รัฐการ บวัศรี M.B.(Marketing) ท+วจ+ป - 
อ.วราภรณ์ ด่านศิริ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ. วลัภา ถมยา บช.ม.(การบญัชี) ท+วจ+ป - 
อ. สิริวงษ ์เอียสกลุ บธ.ม.(การจดัการทัว่ไป) ท+วจ+ป - 
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คณะบริหารธุรกจิ(ต่อ)    

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ. สุพตัรา สร้อยเพช็ร์ บธ.ม. ท+วจ+ป - 
อ.ศุภวตัร มีพร้อม บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ท+วจ+ป - 
อ. ศกัด์ิสุริยา ไตรยราช ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) ท+วจ+ป - 
อ. องัคว์รา ณ สุนทร ศศ.ม.(การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว) ท+วจ+ป - 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
  รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ Doctor of Juridical Science(Employment Discrimination) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพช็รศิริ Doctor of Juridical Science ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ณฏัฐธ์นิน  เอ้ือศิลป์ Ph.D.(Applied Economics) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.ธเนศ  วฒันกลู Ph.D.(เศรษฐศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.บดี  ปุษยายนนัท ์ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บุญฤทธ์ิ เพช็รวศิิษฐ ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วฒิุพงษ ์ อาจริยอาจอง Doktor der Agrarwissenschaften(Agricultural 

Economics) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

ผศ.ดร. อนุชา นิลประพนัธ์ ศศ.ด.(พฒันศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. มานิตย ์ผิวขาว ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ท+วจ+ป - 

อ.ดร. ศกัรินทร์ นนทพจน์ Ph.D.(Economic Developmnet) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. สุนทรี บูชิตชน Doctor of Juridical Science(Economics and Law) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.กลว้ยไม ้พรหมดี รัฐศาสตรมหาบณัฑิต(ความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ) 
ท+วจ+ป - 

อ.คมกฤช ฟองยอ้ย น.ม.(กฏหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) ท+วจ+ป - 

อ.ธนิตย ์มุงคุณแสน น.ม.(นิติศาสตร์) ท+วจ+ป - 

อ.ปรมาภรณ์ วรีะพนัธ์ น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) ท+วจ+ป - 

อ.ปัณฑารีย ์อินยา Master of Arts(Environment, Development 
and Policy) 

ท+วจ+ป - 

อ.ภีชญา จงอุดมการณ์ Magister Legum(International Contract Law) ท+วจ+ป - 

อ. มลัลิกา สมพลกรัง ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ท+วจ+ป - 

อ.สมศกัด์ิ ทองเอ่ียม น.ม. ท+วจ+ป - 

อ. อภิรดี  วงศศิ์ริ ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ท+วจ+ป - 

อ. อุมาพร กาฬแสน น.ม.(นิติศาสตร์) ท+วจ+ป - 

อ.อจัฉราพร สีหวฒันะ น.ม.(นิติศาสตร์) ท+วจ+ป - 
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คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์ 
  ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ RE1 RE2 

รศ.ดร. วรัิช จ๋ิวแหยม Ph.D.(เทคโนโลยกีารเกษตร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กฤษดา คา้เจริญ ปร.ด.(เทคโนโลยอีาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. กิติยาพร พงษป์ระเทศ วท.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ฉตัรชยั ปรีชา ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฎัฐา นิธิกลุวรวงศ ์ Sc.D.(Agriculture and Aguatic Resources Mangagement) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. ณฐัจรีย ์จิรัคคกลุ D.Eng.(Food Engineering and Bioprocess Technology) ท/อ+วจ+ป  
ผศ.ดร. เทวญั เร่ิมสูงเนิน Dr.rer.nat.(Computational Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธ์ิ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. บงัอร เหมงั วท.ด.(เทคโนโลยอีาหาร) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. มานพ ศรีอุทธา ปร.ด.(เคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.วไิลลกัษณ์ เครือเนตร ปร.ด.(สตัววทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร. สิริวชิญ ์เตชะเจษฎารังษี Ph.D.(Mechanical Engineering) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ.ดร.อนนัต ์เครือทรัพยถ์าวร ปร.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
ผศ. ภาสกร แสนจนัแดง วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง) ท+วจ+ป - 
ผศ. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว ์ วท.ม.(การประมง) ท+วจ+ป - 

อ.ดร. กานดา ศรอินทร์ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.จุมาพร โสหนองบวั ปริญญาเอก ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกลุ ปร.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ชลธิชา มะสุใส Ph.D.(Organic Chemistry) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ณฐัพล ไตรเพ่ิม Ph.D.(Doktoratsstudium 

Sportwissenschaften) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. ธนญัชยั ดาศรี วท.ด.(ฟิสิกส์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน Ph.D.(Plant  Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. นิภาพร เส็งคาํปาน Ph.D.(Chemical, physical and biological 

features of Okra pectin) 
ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 

อ.ดร. นุชนาฏ ผลเกิด ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ประภาพิมนต ์ปริวติั ปร.ด.(สรีรวทิยา) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ปิยรัตน์ อฐัรัตน์ Dr.rer.nat.(พฤษศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ วท.ด.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. พรรณรัตน์ กว้ยเจริญพานิชก ์ ปร.ด.(สถิติประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ภทัรียา ลาสุนนท ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. มลัลิกา จนัทรังษี วท.ด.(ชีวเคมี) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
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คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และวศิวกรรมศาสตร์(ต่อ)   
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ RE1 RE2 
อ.ดร.รัชตะ โปชยวณิช ปร.ด.(วทิยาศาสตร์ชีวภาพ) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร. วชิยั เสริมผล Ph.D.(Agriculture Science) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วรีะยทุธ สุภิวงศ ์ Ph.D.(Biology) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.วลัลภา วงศศี์ลธรรม ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.ศุภชยั สมเพช็ร วท.ด.(วสัดุศาสตร์) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อชิระ หิรัญตระกลู ปริญญาเอก ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ.ดร.อริยะ นามวงศ ์ ปร.ด.(วทิยาศาสตร์เชิงคาํนวน) ท/อ+วจ+ป ท/อ+วจ 
อ. เจษฎา โสตถิปิณฑะ วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) ท+วจ+ป - 

อ. ณชยตุ จนัทโ์ชติกลุ วท.ม.(เทคโนโลยกีารอาหาร) ท+วจ+ป - 

อ. นพคุณ บุญสิม วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 

อ. ปโยธร อุราธรรมกลุ วศ.ม.(วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 

อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ ์ วท.ม.(การประมง) ท+วจ+ป - 

อ. ศรัญญา กลัยจ์าฤก วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 

อ. สาธิต กระเวนกิจ วท.ม.(วทิยาการคอมพิวเตอร์) ท+วจ+ป - 

อ. สุกลัญา ศิริมาตร์ วท.ม.(สถิติประยกุต)์ ท+วจ+ป - 

อ. สุทธิลกัษณ์ ขวญัไตรรัตน์ วท.ม.(เภสชัศาสตร์ชีวภาพ) ท+วจ+ป - 

อ. อาภากร สกลุสถาพร วท.ม.(พนัธุศาสตร์) ท+วจ+ป - 

อ. อายวุฒั ธนาเศรษฐองักลู วท.ม.(Environmental Management) ท+วจ+ป - 
 

RE1  อาจารย์ผู้สอน 
ท+วจ+ป   หมายถึง  เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตร 

บัณฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง โดยมคุีณวุฒิไม่ต า่กว่าปริญญาโทหรือ
เทยีบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น 
หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ 
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ท/อ+วจ+ป หมายถึง  เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลกัสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
 ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า 
 กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ 
 ดา้นการสอนและการทาํวจิยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

RE2  อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
ท/อ+วจ  หมายถึง  เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลกัสูตร 

ดุษฎบีัณฑิตโดยมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า 
กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ใน 
การทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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8.2 รายนามบุคลากรบัณฑิตวทิยาลยั 
1.   นางสุจิตรา   ทศันจินดา เลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั 
2.   นางแววตา  วรรณคาํ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ชาํนาญการ 
3.   นายประสงค ์  ต่อโชติ  นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
4.   นางรัตติยากร   วมิลศิริ  นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
5.   นางหอมหวล   นาถํ้าเพชร นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
6.   นางดิลกรัตน์   โคตรสุมาตย ์ นกัวชิาการศึกษา ชาํนาญการ 
7.   นายจิรพฒัน์   จนัทะไพร นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัการ 
8.   นางสาววชัรินทร์ แพงศรี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายสุพฒัน์   พิบูลย ์  พนกังานธุรการ  ส 3 
10. นางหนูแดง   ตาบา้นดู่  พนกังานพิมพ ์ ส 3 
11. นายธีรพล   มะลิดา  พนกังานสถานท่ี บ 2 
12. นายไพศาล   แสงสุวรรณ พนกังานทัว่ไป บ 2 
13. นายเฉลย    บุตรปาละ พนกังานขบัรถยนต ์ส 1 
14. นางสาวอรวรรณ    วชิาชยั  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
15. นางสาวศิตธีรา   สโมสร  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
16. นางสาวนนัทิยา ศิลาชยั  นกัวเิทศสมัพนัธ์ 
17. นางพชัลี    พวงคต  นกัวชิาการศึกษา 
18. นางสาวพรนภา โยธาฤทธ์ิ นกัวชิาการศึกษา 
19. นางพาณิภคั   พระชยั  นกัวชิาการศึกษา 
20. นางเยาวลกัษณ์   แหล่งหลา้ นกัวชิาการศึกษา 
21. นางสาวนวพร หนูเส็ง  นกัวชิาการศึกษา 
22. นางสาวปัทมา สมพงษ ์  นกัวชิาการศึกษา 
23. นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน  นกัวชิาการศึกษา 
24.  นางสาวพนชักร โชคลา  นกัวชิาการศึกษา 
25. นางสาวศิริพร เบญจมาศ นกัวชิาการศึกษา 
26. นายอนุสรณ์   มัน่คง  นกัวชิาการศึกษา 
27. นายอภิเชษฐ ์  บุญจวง  นกัสารสนเทศ 
28. นายรัฐพล  สมบูรณ์  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
29. นางศิรินธร สุวรรณทอง นกัวชิาการเงินและบญัชี 
30. นางสาววไิลพร นามหงษา นกัวชิาการเงินและบญัชี 
31. นางสาววรินภธ์ร นนัตะเวชกลู นกัวชิาการพสัดุ 
32. นางรุ่งนิภา คนลํ้า  คนงาน 


