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ตอนท่ี 6 

คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

6.1  คณาจารยบัณฑิตศึกษา 

 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 4  อาจารย

ระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 16-24 ไดใหความหมายและกําหนดคุณสมบัติของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรายช่ือ

คณาจารยในคูมือบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559 น้ี เปนรายช่ือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดทําการสํารวจสถานภาพ

ปจจุบันของคณาจารยจากภาควิชา/สาขาวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเทาน้ัน โดยไดมีการ

สํารวจสถานภาพปจจุบันของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาเปนประจําทุกป เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด  

รายช่ือคณาจารยดังกลาวจําแนกตามคณะตาง ๆ ซึ่งปจจุบันบางคณะไดมีการยุบรวมภาควิชา และ/หรือเปลี่ยนจาก

ภาควิชาเปนสาขาวิชา กลุมสาขาวิชา กลุมวิชา หรือสํานักวิชาการ โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
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คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. กิตติกร นาคประสิทธ์ิ Ph.D.(Mathematics) 

รศ.ดร. ธวัช ชางผัส Dr.rer.nat.(Mathematics) 

รศ.ดร. วิจารณ สดศิริ Ph.D.(Mathematics) 

รศ.ดร. สมจิต โชติชัยสถิตย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

รศ.ดร. สาธิต แซจึง วท.ด.(คณิตศาสตร) 

รศ.ดร. สุพจน ไวทยางกูร วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

ผศ.ดร. เกียรต ิแสงอรุณ วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

ผศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธ์ิ วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร.คณิต  มุกดาใส วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร. คําสิงห นนเลาพล วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร.ธงชัย บทมาตย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร. นรากร คณาศร ี วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ.ดร. บัญชา อานนทกิจพานิช Dr.rer.nat.(Computer Sciences) 

ผศ.ดร. บัณฑิต ภิบาลจอมมี Dr.rer.nat.(Mathematics) 

ผศ.ดร. ประกิต จําปาชนม Dr.rer.nat.(Mathematics) 

ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

ผศ.ดร. วัชรินทร คลองดี วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

ผศ.ดร. เสวียน ใจด ี Ph.D.(Mathematics) 

ผศ.ดร. อังคณา บุญยืด วท.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ. ธีรนันท พฤกษกันทรากร วท.ม.(ชีวสถิติ) 

ผศ. ประภัทร วิเศษมงคลชัย วท.ม.(คณิตศาสตร) 

ผศ. สุณี อัษฎายุธ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

อ.ดร. กนกวรรณ วงษจันทร วท.ม.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร.จีระยุทธ เวทยวีระพงศ ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร.ชิณณวรรธน ตั้งกาญจนวงศ ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร.ทศพร  ทองจันทึก Ph.D.(Mathematics) 

อ.ดร.ทศพร  แถลงธรรม วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

อ.ดร.พงศกร  ยศแกว ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร.มงคล ตุนทัพไทย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร.รพีพรรณ ไกรแกว ปร.ด.(คณิตศาสตร) 
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ภาควิชาคณิตศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร. รจนา เช่ียวชาญ Ph.D.(Mathematics) 

อ.ดร.วริษา  นาคพิมพ ปร.ดร.(คณิตศาสตรประยุกต) 

อ.ดร.วีระชัย  สาระคร ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร. สมนึก วรวิเศษ Dr.rer.nat.(Mathematics) 

อ.นวรัตน เอกกานตรง วท.ม.(คณิตศาสตร) 

อ.ปยทัสน  ฉัตรวรวิทย M.Sc.(Computer Sciences) 

ภาควิชาเคมี   

ศ.ดร. สุจิตรา ยังม ี Ph.D.(Inorganic Chemistry) 

ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล Ph.D.(Organic Chemistry) 

รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล Ph.D.(Organic Chemistry) 

รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 

รศ.ดร. เฉลิม เรืองวิริยะชัย Ph.D.(Analytical Chemistry) 

รศ.ดร. ไฉนพร ดานวิรุทัย Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) 

รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ D.Eng.(Inorganic Materials) 

รศ.ดร. วิวัฒน หาญวจนวงศ Ph.D.(Organic Chemistry) 

รศ.ดร. วิทยา เงินแท วท.ด.(เคมี) 

รศ.ดร. ศักดิ์สิทธ์ิ จันทรไทย Ph.D.(Bio-Chemistry) 

รศ.ดร. ศุภลักษณ ศรีจารนัย Ph.D.(Analytical Chemistry) 

รศ.ดร. สิทธิพงษ อํานวยพานิชย Ph.D.(Chemical Engineering) 

รศ.ดร. อัญชุลี ฉวีราช Ph.D.(Inorganic Chemistry) 

รศ. สุธา ภูสิทธิศักดิ์ วท.ม.(เคมีวิเคราะห) 

ผศ.ดร. คัชรินทร ศิริวงศ Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) 

ผศ.ดร. จินดา เข็มประสิทธ์ิ Ph.D.(Ceramics) 

ผศ.ดร. ชนกพร เผาศิร ิ Ph.D.(Medicinal Chemistry) 

ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ ์ Ph.D.(Chemistry) 

ผศ.ดร. ปวีณา ฆารไสว Ph.D.(Organic Polymer Chemistry) 

ผศ.ดร. พนาวัลย หมูโสภณ วท.ด.(เคมีอินทรีย) 

ผศ.ดร. พิทยากรณ  นอยทรงค วท.ด.(เคมี) 

ผศ.ดร. พัฒนา ธีรพรชัยสิทธ์ิ Ph.D.(Chemistry) 

ผศ.ดร. รจนา บุระคํา ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) 

ผศ.ดร. ศิริรัตน แมคคลอสกี Ph.D.(Biomolecular Chemistry) 
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ภาควิชาเคมี (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. สุจิตรา กลิ่นศรีสุข Ph.D.(Inorganic  Chemistry) 

ผศ.ดร.สุรางคนา  มาตยวิเศษ Ph.D.(Polymer Science and Engineering) 

ผศ.ดร. สุวัตร นานันท Ph.D.(Chemistry) 

ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย Ph.D.(Physical Chemistry) 

ผศ.ดร. สมหญิง ลีลาทรัพยเจริญ Ph.D.(Chemistry and Biochemistry) 

ผศ.ดร. อัจฉรา ศิริมังคะลา Dr.rer.nat.(Physical Chemistry) 

ผศ. อารยัน จันศร ี วท.ม.(เคมีอินทรีย) 

อ.ดร.ก่ิงแกว ฉายากุล ชนาภัทรภณ วท.ด.(เคมี) 

อ.ดร. จิตติมา เลาหพงศไพศาล วท.ด.(เคมี) 

อ.ดร.เจาทรัพย  บุญมาก วท.ด.(เคมี) 

อ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ Ph.D.(Materials Science and Engineering) 

อ.ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย Ph.D.(Chemistry) 

อ.ดร. พูนสุข ภูสิมมา Ph.D.(Ceramics and Glasses) 

อ.ดร.มงคล บัวใหญรักษา วท.ด.(เคมีอินทรีย) 

อ.ดร. รัศม ี เหล็กพรม วท.ด.(เคมีอินทรีย) 

อ.ดร.ศิรินุช  ลอยหา วท.ด.(เคมี) 

อ.ดร.ศิรินันท กุลชาติ Ph.D.(Chemistry) 

อ.ดร.สุธาสินี บุญเชียงมา ปร.ด.(เคมี) 

อ. วิจิตรา เจนวิริยะกุล M.Sc.(Polymer Science) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  

รศ.ดร. โสภณ บุญลือ Ph.D. (Applied Biosciences) 

รศ. งามนิจ นนทโส วท.ม.(จุลชีววิทยา),M.Sc.rer.nat.(Renewable Energy Use) 

ผศ.ดร จุฑาพร แสวงแกว ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ สมด ี Ph.D.(Microbiology) 

ผศ.ดร. รัตนภรณ ลีสิงห Doctoral(Sciences des Aliments) 

ผศ.ดร. วิยะดา มงคลธนารักษ Ph.D.(Molecular Biology and Biotechnology) 

ผศ.ดร. วิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป Ph.D.(Microbiology) 

ผศ.ดร. วรรณดี บัญญัติรัชต ปร.ด.(โรคพืชวิทยา) 

ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป Ph.D.(Biophysics) 

ผศ.ดร. สุวรรณา เนียมสนิท ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ผศ.ดร. เสาวนิต ทองพิมพ Ph.D.(Microbiology) 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. อัชฌา อรอินทร Dr.rer.nat.(Molecular biology) 

อ.ดร.จินดารัตน  เอกประเสริฐ Ph.D.(Environmental Science) 

อ.ดร.ชีวาพัฒน แซจึง ปร.ด.(ชีววิทยา) 

อ.ดร. นันทวัน ฤทธ์ิเดช Dr.rer.nat.(Microbiology) 

อ.ดร. พลสัณห มหาขันธ ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

ภาควิชาชีวเคมี  

รศ.ดร. ธนเศรษฐ เสนาวงศ Ph.D.(Molecular and Cellular Biology) 

รศ.ดร. ยานี ตรองพาณิชย Ph.D.(Biochemistry) 

รศ.ดร. สมปอง คลายหนองสรวง Ph.D.(Biochemistry) 

ผศ.ดร. คมศร ลมไธสง Ph.D.(Biochemistry & Physiology) 

ผศ.ดร. นิภา มิลินทวิสมัย วท.ด.(ปฐพีวิทยา) 

ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง Ph.D.(Nutritional Biochemistry) 

ผศ.ดร. ปวีณา พงษดนตร ี Ph.D.(Biochemistry) 

ผศ.ดร. รินา ภัทรมานนท Ph.D.(Biological Chemistry) 

ผศ.ดร. สุพร นุชดํารงค วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

อ.ดร.กุลศิริ  เสนาวงศ ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร) 

อ.ดร.ชไมพร  จําปาศรี ปร.ด.(ชีวเคมี) 

อ.ดร.เมศยา  ธิติศักดิ์สกุล Ph.D(Plant Biology) 

อ.ดร. สมพร เกษแกว Ph.D.(Biochemistry) 

ภาควิชาชีววิทยา  

ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย Ph.D.(Plant Taxonomy) 

ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง Ph.D.(Zoology) 

ศ.ดร. อรุณรัตน ฉวีราช ปร.ด.(ชีวเคมี) 

รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ Ph.D.(Zoology) 

รศ.ดร. ปยะดา ธีระกุลพิศุทธ์ิ Ph.D.(Plant Molecular Biology) 

รศ.ดร. พินิจ หวังสมนึก ปร.ด.(ชีววิทยา) 

รศ.ดร. มานิตย โฆษิตตระกูล Ph.D.(Horticulture) 

รศ.ดร. วัฒนา พัฒนากูล Ph.D.(Plant Biology) 

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

รศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง ปร.ด.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร.จันทรทิพย  ชวยเงิน Ph.D.(Zoology) 
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ภาควิชาชีววิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.ณัฐปภัสร  ตันติสุวิชวงษ Ph.D.(Molecular Biology) 

ผศ.ดร. นิศารัตน ตั้งไพโรจนวงศ Ph.D.(Ecology and Evolutionary Biology) 

ผศ.ดร.ประวีณา มณีรัตนรุงโรจน ปร.ด.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก Ph.D.(Plant Molecular Biology) 

ผศ.ดร. พิมพวดี พรพงศรุงเรือง Ph.D.(Plant Systematics) 

ผศ.ดร. พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม Ph.D.(Zoology) 

ผศ.ดร.ละเอียด  นาคกระแสร Ph.D.(Biology) 

ผศ.ดร.วิภู  กุตะนันท วท.ด.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร. ศุจีภรณ อธิบาย ปร.ด.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร. สมพงษ สิทธิพรหม Ph.D.(Trop.Med) 

ผศ.ดร. อมรรัตน ประจักษสูตร Ph.D.(Plant Taxonomy) 

ผศ. ปรียะวุฒิ วัชรานนท วท.ม.(สัตววิทยา) 

อ.ดร. กัลยา กองเงิน ปร.ด.(ชีววิทยา) 

อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง Ph.D.(Genetics) 

อ.ดร.ยอดชาย ชวยเงิน Ph.D.(Zoology) 

อ.ดร.วัฒนชัย  ลนทม ปร.ด.(ชีววิทยา) 

อ.ดร. สัมภาษณ คุณสุข Ph.D.(Molecular Biology) 

อ.จิรภัทร  จันทะพงษ M.Sc.(Anatomy & Cell Biology) 

ภาควิชาฟสิกส  

รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบํารุง วท.ด.(ฟสิกส) 

รศ.ดร. วิวัธน ยังด ี Ph.D.(Bio-Medical Physics) 

รศ.ดร.สุธรรม ศรีหลมสัก Ph.D.(Ceramics) 

รศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง Dr.rer.nat.(Physics) 

ผศ.ดร. ชัยพจน มุทาพร ปร.ด.(ฟสิกส) 

ผศ.ดร. ธนูสิทธ์ิ บุรินทรประโคน Ph.D.(Mat.Eng.& Mat Dsgn.) 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  คําวรรณะ ปร.ด.(ฟสิกส) 

ผศ.ดร.นาท เสาวดี Ph.D.(Physics Information Science) 

ผศ.ดร.นงลักษณ  มีทอง Ph.D.(Structural and Environmental Materials) 

ผศ.ดร.ปนัสดา  อวิคณุประเสริฐ Ph.D.(Medical Physics) 

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ทองใบ ปร.ด.(ฟสิกส) 

  



 

 

คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

125 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

 

ภาควิชาฟสิกส (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.พาวินี  กลางทาไค ปร.ด.(ฟสิกส) 

ผศ.ดร. พัฒนา ภูวนิชย Ph.D.(Bio-Medical Physics) 

ผศ.ดร. ไพโรจน มูลตระกูล Ph.D.(Physics) 

ผศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ Ph.D.(Physics) 

ผศ.ดร.วิยะดา  หาญชนะ Ph.D.(Environmental and Material Engineering) 

ผศ.ดร. สมัคร พิมานแพง Ph.D.(Physics) 

ผศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร Ph.D.(Materials) 

ผศ.ดร. ศรีประจักร ครองสุข วท.ด.(ฟสิกส) 

ผศ.ดร. อภิโชค ตั้งตระการ Ph.D.(Materials Science and Engineering) 

ผศ.ดร. อรรุจี เหมือนวงศ Ph.D.(Astronomy) 

ผศ. ธีรยุทธ ชาญนุวงศ วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) 

ผศ. อนุสรณ ศรีธีระวิโรจน วท.ม.(ฟสิกส) 

อ.ดร.กิติยานี  อาษานอก ปร.ด.(ฟสิกส) 

อ.ดร. ไชยพงษ เรืองสุวรรณ ปร.ด.(ฟสิกส) 

อ.ดร.ธีระพงษ  พวงมะล ิ Ph.D.(Nanotechnology) 

อ.ดร. ประเสริฐ แขงขัน Ph.D.(Solid State Physics) 

อ.ดร.พิมปุณยวัจน ทุมเมืองปก Ph.D.(Physics) 

อ.ดร.รัฐการ เย็นเสนาะ Ph.D.(Physics) 

อ.ดร.วิรัตน เจริญบุญ ปร.ด.(ฟสิกส) 

อ.fi. ศิริธร บุรานุรักษ Ph.D.(Physics) 

อ.ดร. สมพร ขันเงิน Ph.D.(Physics) 

อ.ดร.สุจิตตรา  แดงสกุล ปร.ด.(ฟสิกส) 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร Ph.D.(Computer Science) 

รศ.ดร. ชรัตน มงคลสวัสดิ ์ Docteur-Ingenieur(Remote Sensing) 

รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร D.Tech.Sci.(Computer Science) 

รศ.ดร. ศาสตรา วงศธนวสุ D.Tech.Sci.(Computer Science) 

ผศ.ดร.จักรชัย  โสอินทร Ph.D. (Computer Engineering)  

ผศ.ดร.ชัยพล  กีรติกสิกร Ph.D. (Survey Engineering)  

ผศ.ดร. ปญญาพล หอระตะ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ผศ.ดร.พิพัธน เรืองแสง Ph.D.(Agricultural Engineering) 
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล Ph.D.(Interdisciplinary Intelligent Systems Engineering) 

ผศ.ดร. รัศม ีสุวรรณวีระกําธร วท.ด.(ปฐพีศาสตร) 

ผศ.ดร.วรารัตน สงฆแปน Ph.D. (Computer Engineering)  

ผศ.ดร. สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา Ph.D.(Computer Science) 

ผศ. บุญทรัพย ไวคํา M.Sc.(Computer Science) 

ผศ. สันติ ทินตะนัย พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

ผศ. อุรฉัตร โคแกว M.Sc.(Computer Science) 

ผศ. อุราวรรณ จันทรเกษ วท.ม.(การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

อ.ดร.คํารณ สุนัต ิ Ph.D.(Computer Science) 

อ.ดร.ชิตสุธา สุมเล็ก Ph.D.(Electronic System Engineering) 

อ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ Ph.D.(Information Technology) 

อ.ดร.นันทนภัส เบญจมาศ Ph.D. (Computer Engineering)  

อ.ดร. ปวีณา วันชัย Ph.D. (Information Systems) 

อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ Ph.D.(Computer Science) 

อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ Ph.D.(Computer Science) 

อ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท D.Eng.(Electrical Engineering ) 

อ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ  Ph.D. (Information Systems and Technology) 

อ. ณกร วัฒนกิจ วท.ม.(การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

อ. รภัสสิทธ์ิ  ชินภัทรจีรัสถ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

อ. อภิศักดิ ์พัฒนจักร พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร. พิสิฎฐ เจริญสุดใจ Ph.D.(Environmental Biology) 

ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน วท.ด.(ปฐพีศาสตร) 

ผศ.ดร. ลําใย ณีรัตนพันธ วท.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร. ศรัณย เกียรติมาลีสถิตย วท.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร. อัจฉราภรณ ภักด ี Ph.D.(Forest Science) 

ผศ. เตือนใจ ดุลยจินดาชบาพร M.Eng.(Environmental Technology and Management) 

อ.ดร.ทศพล ไชยอนันตพร Dr.rer.nat.(Biology) 

อ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช Ph.D.(Environment Science) 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธาวี Ph.D.(Conservation Ecology) 

อ. วิรงรอง มงคลธรรม วท.ม.(พลังงานทดแทน) 
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ภาควิชาสถิติ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. สุพรรณี อ้ึงปญสตัวงศ ปร.ด.(การประเมินการศึกษา) 

รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช Ph.D.(Statistics) 

รศ. วิชุดา ไชยศิวามงคล สต.ม.(สถิติ) 

ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ผศ.ดร.วุฒิชัย  ศรีโสดาพล ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

ผศ. ปราโมทย ครองยุทธ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

ผศ. สุกัญญา เรืองสุวรรณ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

อ.ดร.อุทุมพร โดมทอง Ph.D.(Biostatistics) 

อ.เปรม จันทรสวาง วท.ม.(วิทยาการคณนา) 

อ. ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

สํานักงานคณบดี  

ผศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง Ph.D.(Plant Molecular Biology) 

ผศ.ดร.รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) 

อ.ดร.นิศาชล แจงพรมมา ปร.ด.(ชีวเคมี) 

อ.ดร.วรรณา  ศิริแสงตระกูล ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

คณะเกษตรศาสตร 

ภาควิชาประมง  

รศ.ดร. เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว Ph.D.(Fishery Resources Management) 

รศ.ดร. สมพงษ ดุลยจินดาชบาพร Ph.D.(Fisheries and Aquaculture) 

ผศ.ดร. นิลุบล กิจอันเจริญ Ph.D.(Veterinary Medicine) 

ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสรอย ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 

ผศ.ดร. รักพงษ เพชรคํา Ph.D.(Biomedical Science) 

ผศ.ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

ผศ.ดร. สมสมร แกวบริสุทธ์ิ Ph.D.(Food Science and Technology) 

ผศ.ดร.สุธี  วงศมณีประทีป ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) 

ผศ.ดร. อรุณีพงศ ศรีสถาพร ปร.ด.(สัตวศาสตร) 

ผศ. พรเทพ เนียมพิทักษ วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) 

อ.ดร.ปทมา วิริยพัฒนทรัพย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) 

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร    

ศ.ดร. ปทมา วิตยากร แรมโบ Ph.D.(Soil Science) 
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ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง Ph.D.(Microbiology) 

ศ.ดร. สน่ัน จอกลอย Ph.D.(Plant Science) 

ศ.ดร. อนันต พลธานี Ph.D.(Agronomy) 

รศ.ดร.ธรรมเรศ เช้ือสาวถี Ph.D.(Environmental Remediation, Public Health) 

รศ.ดร. นุชรีย ศิริ Dr.Sc.Agr.(Entomology) 

รศ.ดร. บุญมี ศิริ Dr.Sc.Agr.(Crops  Physiology) 

รศ.ดร. พัชรี แสนจันทร D.Agr.(Soil Science) 

รศ.ดร. เพชรรัตน ธรรมเบญจพล Ph.D.(Biotechnology) 

รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง Ph.D.(Entomology) 

รศ.ดร. วิทยา ตรีโลเกศ Ph.D.(Environmental Symbiotic Studies) 

รศ.ดร. วิโรจน ขลิบสุวรรณ Ph.D.(Microbial Control) 

รศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน Dr.-Ing.(Plant Pathology and Plant Protection) 

รศ.ดร. สังคม เตชะวงคเสถียร Ph.D.(Posthavest Biotechnology) 

รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเสถียร D.Agr. (Plant Breeding) 

ผศ.ดร. กิริยา สังขทองวิเศษ Ph.D.(Biologie integrative des plantes) 

ผศ.ดร. จิรวัฒน สนิทชน ปร.ด.(พืชไร-นา) 

ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย  อิวาย Ph.D.(Ecotoxicology) 

ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร Ph.D.(Horticulture) 

ผศ.ดร. ดวงรัตน ธงภักดิ์ Ph.D.(Entomology) 

ผศ.ดร. นิสิต คําหลา ปร.ด.(พืชไร) 

ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง ปร.ด.(พืชไร) 

ผศ.ดร. ประกายจันทร น่ิมก่ิงรัตน Dr.Agr.(Agriculture) 

ผศ.ดร. พลัง สุริหาร ปร.ด.(พืชไร) 

ผศ.ดร. พัชริน สงศรี ปร.ด.(การปรับปรุงพันธุพืช) 

ผศ.ดร.วรรณวิภา แกวประดิษฐ พลพินิจ ปร.ด.(พืชไร) 

ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา ปร.ด.(พืชไร), Ph.D.(Plant Pathology) 

ผศ.ดร. สุมนา นีระ Ph.D.(Biotechnology) 

ผศ.ดร.สันติไมตร ีกอนคําด ี ปร.ด.(พืชไร) 

ผศ.ดร. อนันต วงเจริญ Ph.D.(Ecosystem  diversity) 

ผศ.ดร. อโนมา ดงแสนสุข Ph.D.(Biology) 

ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช ปร.ด.(ชีววิทยา) 

 



 

 

คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

129 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

 

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. เกรียงศักดิ ์จันโททัย วท.ม.(ปฐพีศาสตร) 

อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง ปร.ด.(พืชสวน) 

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ปร.ด.(พืชไร) 

อ.ดร.พฤกษา  หลาวงษา วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

อ.ดร. ภาณุพล  หงษภักดี วท.ด.(พืชสวน) 

อ.ดร.รําไพ นามพิลา Ph.D.(Horticulture) 

อ.ดร.วิถี เหมือนวอน วท.ด.(กีฎวิทยา) 

อ.ดร.สุวิตา แสไพศาล ปร.ด.(โรคพืช) 

อ.ดร.สมพงษ จันทรแกว ปร.ด.(การปรับปรุงพันธุพืช) 

อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ Doctor of Agricultural Science(Plant Nutrition) 

อ.ดร.อรุณี  พรมคําบุตร ปร.ด.(พืชไร) 

อ. ชานนท ลาภจิตร Ph.D.(Horticulture) 

อ. มัลลิกา ศรีสุธรรม วท.ม.(วนศาสตร) 

อ. รณรงค อยูเกต ุ วท.ม.(พืชสวน) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร  

รศ. เพียรศักดิ์ ภักด ี วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 

ผศ.ดร. ธีระ เกียรติมานะโรจน ปร.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 

ผศ.ดร. พัชรี สุริยะ Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) 

ผศ.ดร. เยาวรัตน ศรีวรานันท Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) 

ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต Doctor of  Philosophy(Agricultural Economics) 

ผศ.ดร. สุภาภรณ พวงชมภู Ph.D.(Agricultural Economics) 

อ.ดร.ปริชาติ แสงคําเฉลียง Ph.D.(Agribusiness Management) 

อ.ภคพล สายหยุด วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 

อ.หยาดรุง มะวงศไว วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 

ภาควิชาสงเสริมการเกษตร 

รศ.ดร. ชัยชาญ วงศสามัญ Ph.D.(Agricultural Education) 

รศ. ประภัสสร เกียรติสุรนนท วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) 

ผศ.ดร.ยศ บริสุทธ์ิ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) 

ผศ. ไกรเลิศ ทวีกุล M.App.Sc.(International Rural Development) 

ผศ.ฝากจิต  ปาลินทร ลาภจิตร วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) 

อ. พัชราภรณ  ภูมิจันทึก วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) 
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ภาควิชาสัตวศาสตร  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน Ph.D.Post Doc.(Ruminant Nutrition) 

รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย Ph.D.(Ruminant Nutrition) 

รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร Ph.D.(Ruminant Nutrition) 

รศ.ดร. ไชยณรงค นาวานุเคราะห Ph.D.(Animal & Range Science) 

รศ.ดร. เทวินทร วงษพระลับ Dr.Sc.Agr.(Animal Science) 

รศ.ดร. มนตชัย ดวงจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) 

รศ.ดร. วิโรจน ภัทรจินดา Ph.D.(Animal and Dairy Science) 

รศ.ดร. สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค Ph.D.(Meat Science and Ruminant Nutrition) 

รศ. เทอดศักดิ์ คําเหม็ง วท.ม.(การผลิตสัตว) 

ผศ.ดร.ธีรชัย หายทุกข Dr.Agr.(Tropical Animal Husbandry) 

ผศ.ดร. ภาวดี ภักดี Ph.D.(Animal Science) 

ผศ.ดร. ยุพิน ผาสุข Ph.D.(Animal Science) 

ผศ.ดร. วินัย ใจขาน Ph.D.(Biosciences) 

ผศ.ดร.วิบัณฑิตา จันทรกิติสกุล วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว) 

ผศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุม ปร.ด.(สัตวศาสตร) 

ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง Ph.D.(Molecular Genetics) 

ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน Ph.D.(Animal Physiology) 

ผศ.ดร. อนุสรณ  เชิดทอง ปร.ด.(สัตวศาสตร) 

ผศ. พิชญรัตน แสนไชยสุริยา วท.ม.(การผลิตสัตว) 

อ.ดร.สาวิตรี วงศตั้งถ่ินฐาน Ph.D.(Biochemistry and Applied Bioscience) 

อ.พีระพงษ  แพงไพรี วท.ม.(การผลิตสัตว) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  

รศ.ดร. สุนันทา ก่ิงไพบูลย Ph.D.(Mechanics, Mechanical Engineering, Civil 

Engineering) 

รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม ปร.ด.(เครื่องจักรกลเกษตร) 

ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ Ph.D.(Agricultural Engineering) 

ผศ.ดร.ชัยยันต จันทรศิริ ปร.ด.(เครื่องจักรกลเกษตร) 

ผศ.ดร. วิเชียร ปลื้มกมล Ph.D.(Soil and Water Engineering) 

ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ คนใหญ ปร.ด.(ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร. เสร ีวงสพิเชษฐ D.Eng.(Agricultural Machinery and Management) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร D.Eng.(Agricultural Machinery and Management) 

อ.ดร.กิตติพงษ ลาลุน ปร.ด.(เครื่องจักรกลเกษตร) 

อ.ดร. คํานึง วาทโยธา D.Eng.(Agricultural Engineering) 

อ.ดร.โพยม สราภิรมย ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

รศ.ดร. กานดา สายแกว Ph.D.(Computer Science and Engineering) 

รศ.ดร. วนิดา แกนอากาศ Ph.D.(Computer Engineering) 

รศ. พิเชษฐ เช่ียวธนะกุล M.Eng.(Telecommunication Engineering) 

รศ. วิโรจน ทวีปวรเดช M.Sc.(Computer Science) 

ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว Ph.D.(Information Technology) 

ผศ.ดร. ดารณี หอมดี Ph.D.(Computer Science) 

ผศ.ดร.ธัชพงศ  กตัญญกุล Ph.D.(Mechanical  Engineering) 

ผศ.ดร. ภัทรวิทย พลพินิจ Ph.D.(Computer Science) 

ผศ.ดร.วิชชา เฟองจันทร Ph.D.(Electronic Systems Engineering) 

ผศ. บุญฤทธ์ิ กูเกียรติกูล วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

ผศ. รุจชัย อ้ึงอารุณยะวี M.Sc.(Biomedical Engineering) 

ผศ. อนัตต เจาสกุล วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

อ.ดร. กิตติ ์เธียรธโนปจัย D.Eng.(Computer Science) 

อ.ดร.กรชวัล  ชายผา Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) 

อ.ดร.จิระเดช พลสวัสดิ ์ วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

อ.ดร. นวภัค เอ้ืออนันต Ph.D.(Electrical Engineering) 

อ.ดร. วส ุเชาวพานนท Ph.D.(Information Science) 

อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร D.Eng.(Computer Science) 

อ.ชวิศ ศรีจันทร M.Sc.(Microelectronics and Microsystems) 

อ. ภาณุพงษ วันจันทึก M.Phil.(Computer Science) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี  

รศ.ดร. กันยรัตน โหละสุต Ph.D.(Chemical Engineering) 

รศ.ดร. สมใจ ขจรชีพพันธุงาม Ph.D.(Chemical Engineering) 

ผศ.ดร.กิติโรจน  หวันตาหลา ปร.ด.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร.ขนิษฐา คําวิลัยศักดิ์ Ph.D.(Chemical and Process Engineering) 

ผศ.ดร.ชัยภัทร เครือหงส D.Eng.(Metallurgy and Ceramics Science) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. พนมกร ขวาของ ปร.ด.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร.พรนภา เกษมศิร ิ วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร. ยุวรัตน เงินเย็น วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร.วรินรําไพ เศรษฐธณบุตร ปร.ด.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผศ.ดร. อาทิตย เนรมิตตกพงศ D.Eng.(Environmental Chemistry and Engineering) 

ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ D.Eng.(Environmental Chemistry and Engineering) 

อ.ดร.แกวตา เจตศรีสุภาพ Ph.D(Chemistry and Applied Bioscience) 

อ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ Ph.D.(Chemical Engineering) 

อ.ดร. ทินกร คําแสน Ph.D.(Chemical Engineering) 

อ.ดร. อธิป เหลืองไพโรจน Ph.D.(Chemical  Engineering) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

ศ.ดร. สุจินต บุรีรัตน Ph.D.(Mechanical Engineering) 

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย Ph.D.(Machine Design) 

รศ.ดร. ธนากร วงศวัฒนาเสถียร Ph.D.(Mechanical  Engineering) 

รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร Ph.D.(Mechanical Engineering) 

รศ.ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธ์ิ Ph.D.(Mechanical Engineering) 

รศ.ดร. สุรสิทธ์ิ ปยะศิลป Ph.D.(Mechanical Engineering) 

รศ.ดร. อนุสรณ ชินสุวรรณ วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) 

รศ. อินทรชิต หอวิจิตร M.Eng.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร. เกียรติฟา ตั้งใจจิต Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร.เขมจิต  เสนา ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผศ.ดร. จุฬาภรณ เบญจปยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร. ฉัตรชัย เบญจปยะพร Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร.ชนกนันท  สุขกําเนิด Ph.D.(Bioresources utilization and exploration) 

ผศ.ดร. เดนพงษ สุดภักด ี Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร.นําพล มหายศนันท Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร. ปโยรส จิระวัฒนา D.Eng.(Manufacturing System Engineering) 

ผศ.ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล วศ.ด.(วิศวกรรมระบบการผลิต) 

ผศ.ดร.อัครพล จันทรออน Ph.D.(Mechanical Engineering) 

อ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร.ณัญธวัฒน พลดี ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

อ.ดร.อัญชลี  แสงซาย Ph.D.(Material Science) 

อ. คมสัน วิชชวุต M.Eng.(Mechanical Engineering) 

อ. จิตติน ตรีพุทธรัตน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศร ี วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร Ph.D.(Electrical Engineering) 

รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย Ph.D.(Energy and Environment Science Program) 

รศ.ดร. จีรนุช เสง่ียมศักดิ ์ Ph.D.(Electrical and Electronics Engineering) 

รศ.ดร. วิระสิทธ์ิ อ่ิมถวิล Ph.D.(Electrical  Engineering) 

รศ. กิตติพงษ ตันมิตร วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) 

รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

รศ. อํานาจ สุขศร ี M.Sc.(High Voltage Engineering) 

ผศ.ดร.กิตติพิชญ มีสวาสดิ ์ Ph.D.(Acoustics) 

ผศ.ดร. นภัสต ไตรโรจน Ph.D.(Electrical Engineering) 

ผศ.ดร.นรารัตน  เรืองชัยจตุพร Ph.D.(Informatics) 

ผศ.ดร. บุญยิ่ง เจริญ Ph.D.(Electrical  Engineering) 

ผศ.ดร. ประมินทร อาจฤทธ์ิ Ph.D.(Advanced Robotics) 

ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี Ph.D.(Electrical Engineering) 

ผศ.ดร.อนุชา แสงรุง Ph.D.(Electrical Engineering) 

ผศ.ดร. อาคม  แกวระวัง Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering) 

ผศ.ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ Ph.D.(Mathematics) 

อ.ดร.สถาพร  พรพรหมลิขิต Ph.D.(Electrical Engineering) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ Ph.D.(Civil Engineering) 

รศ.ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา D.Eng.(Remote Sensing and Geogaphic Information System) 

รศ.ดร. ณรงค เหลืองบุตรนาค Ph.D.(Construction Engineering and Management) 

รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง Ph.D.(Transportation Systems Engineering) 

รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป Ph.D.(Foundation Engineering) 

รศ.ดร. วัชรินทร กาสลัก Ph.D.(Soil and Water Engineering) 

รศ.ดร.วันชัย สะตะ ปร.ด.(วิศกรรมโยธา) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ชินะวัฒน มุกตพันธุ M.S.C.E.(Soil Mechanics) 

รศ.วินัย ศรีอําพร M.Eng.(Water Resources Engineering) 

รศ.วีระ หอสกุลไท วศ.ม.(วิศวกรรมโครงสราง) 

ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย Ph.D.(Water Resources Engineering) 

ผศ.ดร.กอปร ศรีนาวิน Ph.D.(Construction Engineering and Management) 

ผศ.ดร.จารึก ถีระวงษ วศ.ด.(วิศกรรมโยธา) 

ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห Ph.D.(GIS/Remote Sensing) 

ผศ.ดร.ดลฤดี หอมดี D.Eng.(Geotechnical Engineering) 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ อารีมิตร Ph.D.(Structural Engineering) 

ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม D.Eng.(Transportation Engineering and Sociotechonlogy) 

ผศ.ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ Ph.D.(Compotational Mechanics) 

ผศ.ดร.รัตมณี นันทสาร Ph.D.(Civil Engineering) 

ผศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล Ph.D.(Transportation Systems Engineering) 

ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม D.Eng.(Transportation Engineering) 

ผศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ M.Eng.(Structural Engineering) 

อ.ดร.ปยะวัชร ฝอยทอง วศ.ด.(วิศวกรรมโครงสราง) 

อ.ดร.พัศพันธน ชาญวสุนันท วศ.ด.(วิศวกรรมกอสรางและการบริหาร) 

อ.สุรเชษฐ มั่งมีศรี วศ.ม.(วิศวกรรมโครงสราง) 

อ.สุรัตน ประมวลศักดิกุล MSIS (Spacial Information Science (Godesy)) 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

รศ.ดร.ภิญญฑิตา มุงการด ี Ph.D.(Environmental Engineering) 

ผศ.ดร.กัลยกร ขวัญมา วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย Ph.D.(Environmental Engineering) 

ผศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย Dr.Eng.(Energy and Environmental and Engineering) 

ผศ.ดร.สุมนา ราษฎรภักดี วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ Dr.-Ing.(Environmental  Engineering) 

อ.ดร.ธัญลักษณ ราษฎรภักดี Ph.D.(Civil Engineering) 

อ.ดร.วิษณุ  แทนบุญชวย   วศ.ด.(เคมี) 

อ.ดร.สุรพล ผดุงทน Ph.D.(Environmental Engineering) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล Ph.D.(Industrial Engineering) 

รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท Ph.D.(Industrial Engineering) 

รศ.ดร.ชาญณรงค สายแกว Ph.D.(Industrail Engineering) 

รศ.ดร.ดนัยพงศ เชษฐโชติศักดิ์ Ph.D.(Industrail Engineering) 

รศ.ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ D.Eng.(Industrial Engineering) 

รศ.ดร.ศีขรินทร สุขโต วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ผศ.ดร.คมกฤช ปติฤกษ Ph.D.(Industrial and Systems Engineering) 

ผศ.ดร.ธนา ราษฏรภักดี ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผศ.ดร.ธีรวัฒน เหลานภากุล D.Eng.(Materials Science) 

ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา D.Eng.(Industrial Engineering) 

ผศ.ดร.ปาพจน เจริญอภิบาล Ph.D.(Material Sciences and Engineering) 

ผศ.ดร.รักนอย อัครรุงเรืองกุล Ph.D.(Advanced Manufacturing Engineering) 

ผศ.ดร.วีรพัฒน เศรษฐสมบูรณ D.Eng.(Management System and Industrail Engineering) 

ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงภัณฑ Ph.D.(Engineering Material ) 

อ.ดร.ฐนวรรณน นิยะโมสถ D.Sc.(Operational Research and Cybernetics) 

อ.ดร.ปนิทัศน สุรียธนาภาส Ph.D.(Decision Sciences) 

อ.ดร.สมศักดิ์ หอมดี Ph.D.(Metallurgical Engineering) 

อ.ดร.อภิชาติ บุญมา Ph.D.(Industrial Engineering) 

อ.ทวี นาครัชตะอมร M.S.(Industrial Engineering) 

อ.พีระพงศ ทาวเพชร วศ.ม.(วิศวกรรมโลหการ) 

คณะเทคโนโลยี 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง Ph.D.(Water Resources) 

รศ.ดร.ผกาวดี แกวกันเนตร Ph.D.(Chemical Engineering) 

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว Ph.D.(Molecular Biology) 

รศ.ดร.พัฒนา เหลาไพบูลย Ph.D.(Fermentation Technology) 

รศ.ดร.ลักขณา เหลาไพบูลย Ph.D.(Biotechnology) 

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ Ph.D.(Agricultural Sciences) 

รศ.ดร.สิรินดา ยุนฉลาด Ph.D.(Biotechnology) 

ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟยลา Dr.-Ing.(Chemical and Bioengineering) 
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธุ Ph.D.(Biochemistry) 

ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผศ.ดร.ปรียกมล กลั่นฤทธ์ิ Ph.D.(Plant Biology) 

ผศ.ดร.มัลลิกา บุญมี Ph.D.(Biotechnology) 

ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ Ph.D.(Chemical Engineering) 

ผศ.ดร.วีระ ปยธีรวงศ Doctor of Agr. Sci.(Biological Mechanisms and Functions) 

ผศ.สามารถ มูลอามาตย วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 

ผศ.สุกานดา วิชิตพันธุ วท.ม.(ชีวเคมี) 

อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธ์ิ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

อ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม(สหสาขา)) 

อ.ดร.อภิลักษณ สลักคํา Ph.D.(Chemical Engineering and Analytical Science) 

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี  

รศ.ดร.เพียงตา สาตรักษ Ph.D.(Geosciences) 

รศ.ดร.รุงเรือง เลิศศิริวรกุล Ph.D.(Groundwater Management) 

รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร Ph.D.(Metallurgical and Materials Engineering) 

รศ.ลัดดา วรรณขาว M.S.(Geological Engineering) 

ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย วท.ม.(ธรณีวิทยา) 

ผศ.พัชรสุ วรรณขาว วท.ม.(ธรณีวิทยา) 

ผศ.วินิจ ยังม ี M.Sc.(Engineering Geology) 

ผศ.สุรชัย สมผดุง วท.ม.(ธรณีวิทยา) 

ผศ.หลา อาจวิชัย M.Sc.(Engineering Geology) 

อ.ดร.ณัฐวิโรจน  ศิลารัตน วท.ด.(ธรณีวิทยา) 

อ.ดร.รุงโรจน อาจเวทย Ph.D.(Geophysics) 

อ.กฤติกา ตระกูลงาม M.Sc.(Geo Enviromental Engineering) 

อ.นุศรา สุระโคตร M.Sc.(Petroleum Geoscience) 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  

รศ.ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท Ph.D.(Food Science and Technology) 

รศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทนแดง Ph.D.(Agricultural Engineering) 

รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 

ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศสรรค Ph.D.(Food Science) 

ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร Ph.D.(Agricultural Engineering) 
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ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงคไชย Ph.D.(Food Science and Technology) 

ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ Ph.D.(Food Science and Technology) 

ผศ.ดร.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ Ph.D.(Food Process Engineering) 

ผศ.ดร.อัมพร    แซเอียว  ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) 

อ.ดร.จินตนา ศรีผุย วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 

อ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ ปร.ด.(เทคโนโลยอาหาร) 

สํานักงานคณบดี  

โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต 

ผศ.พลฤทธ์ิ จุลมนต M.Sc.(Macromolecular  Science and Engineering) 

อ.ดร.มานิดา  สวางเนตร Ph.D. (Industrial  Engineering) 

อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) 

อ.ดร.อาทิตย อภิโชติธนกุล ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ.ธัญญา จันทรประสพชัย M.Eng.(Mechanical) 

คณะสัตวแพทยศาสตร 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร  

รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ปร.ด.(สหวิทยาการสัตวแพทย) 

รศ.ดร.ถาวร มิ่งสกุล ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร) 

รศ.ดร.ประสาน ตังควัฒนา Ph.D.(Veterinary Anatomy) 

ผศ.ดร.พีระพล สุขอวน Ph.D.(Veterinary Anatomy) 

ผศ.ดร.สุวิทย อุปสัย ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) 

ผศ.สายใจ กองเพชร ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา  

รศ.ดร.สมบูรณ แสงมณีเดช Ph.D.(Parasitology) 

รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) 

รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

ผศ.ดร.จารุวรรณ คําพา Ph.D.(Veterinary Microbiology) 

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท Ph.D.(Veterinary Parasitology) 

ผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

ผศ.ธนาคาร นะศรี M.S.(Animal Pathology) 

ผศ.วราภรณ ศุกลพงศ วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

ผศ.สุรสิทธ์ิ อวนพรมมา วท.ม.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย) 
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ภาควิชาพยาธิชีววิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

อ.ดร.พัชรา เผือกเทศ Ph.D 

อ.ดร.สุภัทรตรา จิติมณี Ph.D.(พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย) 

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา  

ผศ.ดร.กรวุธ พันธอารีวัฒนา Ph.D.(Veterinary Pharmacology) 

ผศ.ดร.จรีรัตน เอ่ียมสะอาด ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

ผศ.ดร.ราณี ซิงห Ph.D.(Chemical and Biological Sciences) 

ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ 

รศ.ดร.สุณีรัตน เอ่ียมละมัย DVM.(Obstetrics and Gynacology) 

รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ วท.ม.(ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย) 

รศ.มงคล โปรงเจริญ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

ผศ.ดร.นฤพนธ คําพา Ph.D.(Veterinay Radioliogy) 

ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ผศ.ดร.สุปราณี จิตรเพียร Ph.D.(Surgery) 

ผศ.ชัยวัฒน จรัสแสง วท.ม.(วิทยาการสืบพันธุสัตว) 

ผศ.ดวงเดือน แกนคางพล ู วท.ม.(ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย) 

ผศ.ณภัทร ทองสรอย สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

ผศ.พงษธร สุวรรณธาดา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

ผศ.สราวุธ ศรีงาม วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

อ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร Ph.D.(Reproductive Physiology) 

ภาควิชาสรีรวิทยา  

ผศ.ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนท Ph.D.(Epidemiology) 

ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช Ph.D.(สรีรวิทยาทางสัตวแพทย) 

ผศ.ดร.พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ Ph.D.(Physiology) 

ผศ.พัชนี ศรีงาม วท.ม.(สรีรวิทยา) 

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข  

รศ.ดร.คมกริช พิมพภักดี Ph.D.(Toxicology) 

รศ.ดร.นริศร นางาม Ph.D.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

รศ.ดร.บงกช นพผล Ph.D.(Veterinary Medicine) 

รศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช Ph.D.(Veterinary Public Health) 

ผศ.ดร.ปยวัฒน สายพันธุ Ph.D.(Veterinary Public Health) 
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ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.ไพรัตน ศรแผลง Ph.D.(Animal Science) 

ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล Ph.D.(Public Health) 

อ.ดร.ชุลีพร จักดิ์สงาวงษ Ph.D.(Food Science and Technology) 

ภาควิชาอายุรศาสตร  

รศ.ดร.บัณฑิตย เต็งเจริญกุล Ph.D.(Veterinary Embryology) 

รศ.ดร.ฟานาน สุขสวัสดิ ์ Ph.D.(Veterinary Medicine) 

รศ.กัลยา เจือจันทร วท.ม.(อายุรศาสตรสัตวปก) 

ผศ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป Ph.D.(Veterinary Medicine) 

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม Ph.D.(Veterinary Medicine) 

ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท Ph.D.(Immunology of Reproduction) 

ผศ.ดร.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล Ph.D.(Veterinary Clinical Studies Bovine) 

ผศ.ดร.ประวิทย บุตรอุดม Ph.D.(Large Animal Clinical Sciences (Eqiune Exercise)) 

ผศ.ดร.สมโภชน วีระกุล Ph.D.(Microbacterium Infectious Diseases in 

Animal/Fish Diseases) 

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน Dr.med.vet. 

ผศ.ดร.อรัญ จันทรลุน Ph.D.(Ruminant Medicine) 

ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

ผศ.อารยาพร  มคธเพศ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม Ph.D.(Molecular Veterinary Biosciences) 

อ.ดร.ธวัชชัย โพธ์ิเฮือง Ph.D.(Veterinary Medicine) 

อ.ดร.ศริญญา ฤกษอยูสุข Ph.D. 

คณะพยาบาลศาสตร 

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 

รศ.ดร.มาริสา ไกรฤกษ Ph.D.(Nursing) 

รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.จิตภินันท ศรีจักรโคตร ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.พีรพงษ บุญสวัสดิ์กุลชัย ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.อภิญญา จําปามูล Ph.D.(Nursing) 

ผศ.รัชตวรรณ ศรีตระกูล พย.ม.(บริหารการพยาบาล) 
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สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร.สรอย อนุสรณธีรกุล ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

รศ.มณีรัตน ภัทรจินดา วท.ม.(อนามัยครอบครัว) 

รศ.สมพร วัฒนนุกูลเกียรต ิ วท.ม.(การเจริญพันธุและวางแผนประชากร) 

ผศ.ดร.นิลุบล รุจิรประเสริฐ Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.ปราณี ธีรโสภณ ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.พักตรวิไล ศรีแสง Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.โสมภัทร ศรไชย Ph.D.(Nursing) 

ผศ.วัลภา บินสมประสงค วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.อุสาห ศุภรพันธ วท.ม.(การเจริญพันธุและวางแผนประชากร) 

อ.ดร. สมจิตร เมืองพิล Ph.D.(Nursing) 

อ.กรรณิการ โกฏิมนัสวนิชย วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร) 

อ.ชลรดา พันธุชิน พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

รศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ Ph.D.(Nursing) 

รศ.ดร.เสาวคนธ วีระศิริ พย.ด.(นานาชาติ) 

ผศ.ดร.พัชราภรณ เจนใจวิทย ปร.ด.(การพยาบาล) 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

รศ.ดร.เกษราวัลณ นิลวรางกูร Ph.D.(Nursing) 

รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร Ph.D.(Nursing) 

รศ.ดร.สมจิต แดนสีแกว ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร.ลัฆวี ปยะบัณฑิตกุล Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.วิลาวัณย ชมนิรัตน ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.อรสา กงตาล Ph.D.(Nursing) 

ผศ.วิจิตรา เสนา พย.ม.(การพยาบาลศึกษา) 

อ.จารุณี สรกฤช พย.ม.(การพยาบาลชุมชน) 

อ.เปรื่องจิตร ฆารรัศม ี วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) 

สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ  

รศ.ดร.ประสบสุข ศรีแสนปาง ปร.ด.(การพยาบาล) 

รศ.ผองพรรณ อรุณแสง วท.ม.(สรีรวิทยา) 

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เลิศรัตน ปร.ด.(การพยาบาล) 
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สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน พย.ด.(นานาชาติ) 

ผศ.ดร.สิริมาศ ปยะวัฒนพงศ ปร.ด.(การพยาบาล) 

อ.ดร.ลดาวัลย พันธุพาณิชย Ph.D.(Nursing) 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  

รศ.ดร.บําเพ็ญจิต แสงชาติ พย.ด. 

รศ.ดร.วิพร เสนารักษ ปร.ด.(การพยาบาล) 

รศ.ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร ปร.ด.(การพยาบาล) 

รศ.ดร.เอ้ือมพร ทองกระจาย ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.ดร.กลาเผชิญ โชคบํารุง ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.ชัจคเณค แพรขาว ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.นงลักษณ เมธากาญจนศักดิ ์ Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.บุษบา สมใจวงษ พย.ด.(นานาชาติ) 

ผศ.ดร.ปทมา สุริต D.N.Sc. 

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดลวิวัฒน แสนโสม Master of Science in Nursing 

ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด พย.ม.(การพยาบาลผูใหญ) 

ผศ.พรทิพย บุญพวง วท.ม.(พยาบาลศาสตร) 

ผศ.สุจารี อมรกิจบํารุง วท.ม.(สรีรวิทยา) 

อ.ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน Ph.D.(Nursing) 

อ.ดร.วราลักษณ กิตติวัฒนไพศาล D.N.Sc.(Nursing) 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

รศ.ดร.กฤตยา แสวงเจริญ ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

รศ.ดร.สมพร รุงเรืองกลกิจ Ph.D.(Nursing) 

อ.ดร.ชนกฤทัย ช่ืนอารมณ Ph.D.(Nursing) 

อ.เนตรชนก แกวจันทา พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 

อ.ศรินรัตน จันทพิมพ พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 

อ.อิงคฎา โคตนารา พย.ม.(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

รศ.ดร.จิราวรรณ แทนวัฒนกุล ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.ดร.ชลิดา ธนัฐธีรกุล Ph.D.(Nursing) 
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สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ปร.ด.(การพยาบาล) 

ผศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.วิไล เกิดผล Ph.D.(Nursing) 

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณลาน เถ่ือนนาดี ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.แกวกาญจน เสือรัมย พย.ม.(การพยาบาลครอบครัว) 

ผศ.นิภา อังศุภากร วท.ม.(เภสัชศาสตร) 

อ.ดร.จุฬาภรณ ตั้งภักด ี Ph.D.(Nursing) 

อ.ดร.สุพัฒนา  ศักดิษฐานนท ปร.ด.(การพยาบาล) 

อ.นันทนริน ทีฆวิวรรธน พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) 

อ.อัจฉริยา วงษอินทรจันทร พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) 

คณะแพทยศาสตร 

คลังเลือดกลาง  

รศ.ดร. อมรรัตน รมพฤกษ Ph.D.(Medicine) 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร  

รศ.ดร. มะลิวัลย นามก่ิง ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร) 

รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ Ph.D.(Anatomical Sciences) 

รศ. กิมาพร ขมะณะรงค อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. โกวิท ไชยศิวามงคล อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. พิพัฒนพงษ แคนลา วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ.ดร.จริยา อําคา เวลบาท Ph.D.(Biomedical Sciences) 

ผศ.ดร.ธาริณี  สวัสดิ์พาณิชย ปร.ด.(ชีวภาพทางการแพทย) 

ผศ.ดร.นงนุช เอ้ือบัณฑิต ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

ผศ.ดร.นวพร เตชาทวีวรรณ Ph.D.(Anatomy) 

ผศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย Ph.D.(Histopathology) 

ผศ.ดร. วนัสนันท แปนนางรอง ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

ผศ.ดร.วิภาวี หีบแกว Ph.D.(Medical Science) 

ผศ.ดร.สิทธิชัย เอ่ียมสะอาด Ph.D.(Anatomy) 

ผศ. ธนรัฐ จันทอุปฬี อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ. ปญญา ทวมสุข อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ. วิไลวรรณ หมอทอง อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 
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ภาควิชากายวิภาคศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ธัณยสิตา อนันตธีระกุล วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ. ปทมา อมาตยคง วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ. มาลินี เกิดกุญชร วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ. ยรรยง ทุมแสน วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

ผศ. อํานาจ ไชยชุน วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

อ.ดร.นิชาภา พันชะโก ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

อ.ดร.วราภรณ สาแกว ปร.ด.(กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง) 

อ.ดร.สมสุดา โสมอินทร ปร.ด.(กายวิภาคศาสตรและชีววิทยาโครงสราง) 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร  

ศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรระบบ

ทางเดินหายใจ) 

ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัตรบัตร(กุมารเวชศาสตรโรคติด

เช้ือ) 

ศ.มนัส ปะนะมณฑา วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัตรบัตร(กุมารเวชศาสตร

โรคหัวใจ) 

ศ.สุมิตร สุตรา วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโรค

ทางเดินอาหารและโรคตับ) 

ศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัตรบัตร(กุมารเวชศาสตรโลหิต

วิทยาและมะเร็งในเด็ก) 

ศ.อวยพร ปะนะมณฑา วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัตรบัตร(กุมารเวชศาสตรตอมไรทอ) 

รศ. กุสุมา ชูศิลป วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตร

โภชนาการ) 

รศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตร

โภชนาการ) 

รศ. ณรงค เอ้ือวิชญาแพทย วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรประสาท

วิทยา) 

รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรทารก

แรกเกิดและปริกําเนิด) 

รศ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโรค

ทางเดินอาหารและโรคตับ) 
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ. ภพ โกศลารักษ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโรคติดเช้ือ) 

รศ. วิบูลย วีระอาชากุล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. สมพนธ ทัศนิยม วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรประสาท

วิทยา) 

รศ. สุรพล เวียงนนท วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโลหิต

วิทยาและมะเร็งในเด็ก) 

รศ. สุวรรณ ีวิษณุโยธิน วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโรคไต) 

รศ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร) 

รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ) 

ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรตจวิทยา) 

ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรทารก

แรกเกิดและปริกําเนิด) 

ผศ. ชาญยุทธ ศุภคุณภิญโญ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตร

พัฒนาการและพฤติกรรม) 

ผศ. พัชรี คําวิลัยศักดิ์ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร),อนุมัติบัตร(กุมารเวชศาสตรโลหิต

วิทยาและมะเร็งในเด็ก) 

ผศ. ยุทธพงศ  วงศสวัสดิวัฒน วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ) 

ผศ. รสวันต อารีมิตร วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร) 

ผศ. รัฐพล อุปลา วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคระบบหายใจ) 

อ. กุณฑล  วิชาจารย วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร) 

อ. ดารา  ไมเรียง วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคภูมิแพและ

ภูมิคุมกัน) 

อ.ภัทร วิรมยรัตน วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรตอมไรทอและเมตาบอลิซึ่ม) 

อ.ลีลาวด ี เตชาเสถียร วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคผิวหนัง) 

อ.สุชาอร แสงนิพันธุกูล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโภชนาการ) 

อ.สุนีย พนมบัวเลิศ วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, กุมารเวชศาสตรโรคไต) 

ภาควิชาจักษุวิทยา  

ศ. ยศอนันต ยศไพบูลย วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

รศ. กิตติศักดิ ์กิจทวีสิน อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 
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ภาควิชาจักษุวิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ. นิพนธ สายวัฒน วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

รศ. สมเกียรต ิอัศวภูรีกรณ วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

รศ. โอฬาร สุวรรณอภิชน วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

ผศ. ธนภัทร รัตนภากร อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

ผศ.ธรรศ สงวนศักดิ์ วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

ผศ. พัฒนารี ลวนรัตนากร อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

ผศ. สุธาสินี สีนะวัฒน อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

ผศ. อรสิริ ธนธานี วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. ชวกิจ ภูมิบุญชู วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. พรรณทิพา วองไว อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. ไพฑูรย ประฏิภาณวัตร วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ.พัฐสุดา ธาริยะ วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. ภาวสุทธ์ิ สุภาสัย อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

อ.วรัชญา พันธพฤกษ อนุมัติบัตร(จักษุวิทยา) 

อ.วิภาดา เหลาวิโรจนกุล วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. สิรินยา  สุวรรณราช วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

อ. อรพิน อนุตรพงษพันธ วุฒิบัตร(จักษุวิทยา) 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร  

ศ. สุชาติ พหลภาคย วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. นวนันท ปยะวัฒนกูล วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

รศ. นิรมล พัจนสุนทร วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(จิตเวชเด็กและวัยรุน, เวช

ศาสตรครอบครัว)  

รศ. พูนศรี รังษีขจี วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. สุรพล วีระศิร ิ วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

รศ. สุวรรณา อรุณพงคไพศาล วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

อ.กุศลาภรณ ชัยอุดมสม วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร, จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน) 

อ. พงศธร  พหลภาคย วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

อ.ภาพันธ วัฒนวิกยกิจ วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

อ. ภัทรี พหลภาคย วุฒิบัตร(จิตเวชศาสตร) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  

รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร Ph.D.(Medical Microbiology) 
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ภาควิชาจุลชีววิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. แจมใส เพียรทอง Dr.Sc.Hum.(Virology) 

รศ.ดร. วีระพงศ ลุลิตานนท ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

รศ.ดร. สุรศักดิ ์วงศรัตนชีวิน ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

รศ. จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร, พยาธิวิทยาคลินิก) 

รศ. ทิพยา เอกลักษณานันท อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. วัลลภ แกวเกษ อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ.ดร. กัญญลักษณ ชัยคําภา Dr.Med.(Bacteriology) 

ผศ.ดร. กิตติพันธุ เสมอพิทักษ Ph.D.(Medical Mycology) 

ผศ.ดร. เกียรติไชย  ฟกศรี Ph.D.(Medical Microbiology) 

ผศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ Ph.D.(Microbiology) 

ผศ.ดร. ฐิติมา นุตราวงศ Dr.P.H. 

ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท Ph.D.(Engineering Biotechnology) 

ผศ.ดร. สกาวรัตน  กันทะวงศ ปร.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย) 

ผศ.ดร. โสรัจสิร ิเจริญสุดใจ Ph.D.(Microbiology) 

ผศ.ดร. อัญชล ีตัตตะวะศาสตร Ph.D.(Microbiology) 

ผศ. ดรณุ โกฎิมนัสวนิชย วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

ผศ. สุวิน วองวัจนะ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

อ.ดร.สุปราณี พันธุธนวิบูลย Ph.D.(Medical Science) 

อ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ภาควิชาชีวเคมี  

ศ.ดร. พวงรัตน ยงวณิชย Dr.sc.agr.(Nutrition) 

ศ.ดร. โสพิศ วงศคํา ปร.ด.(ชีวเคมี) 

รศ.ดร. ชัยศิริ วงศคํา Ph.D.(Medical Sciences) 

รศ.ดร. นิษณา นามวาท Ph.D.(Molecular Biology)  

รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ ปร.ด.(ชีวเคมี) 

รศ.ดร. รศนา วงศรัตนชีวิน ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

รศ. วิทูรย ประสงควัฒนา วท.ม.(ชีวเคมี) 

รศ.ดร. วัชรินทร ลอยลม ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธ์ิ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ผศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ผศ.ดร. อุบล ชาออน Ph.D.(Biochemistry) 
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ภาควิชาชีวเคมี(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. เตือนจิต คําพิทักษ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร) 

อ.ดร.เรณู ทานันท ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

อ.ดร. อาทิตย  ศิลปศิริวานิชย ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ภาควิชาปรสิตวิทยา  

ศ.ดร. ไพบูลย สิทธิถาวร Ph.D.(Parasitology) 

ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ วท.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

ศ. ผิวพรรณ มาลีวงษ อว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

รศ.ดร. เทวราช หลาหา Ph.D.(Tropical Health) 

รศ.ดร. ธิดารัตน บุญมาศ Ph.D.(Parasitology) 

รศ.ดร. ศศิธร แกวเกษ Ph.D.(Tropical Health) 

รศ.ดร. สมาน เทศนา Ph.D.(Parasitology) 

รศ.ดร. สมชาย ปนละออ ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ผศ.ดร.พรทิพย เหลื่อมหมื่นไวย ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) 

ผศ.ดร. วิภาภรณ เรืองจิระชูพร Ph.D.(Immunology) 

อ.ดร.อภิพร ถ่ินคํารพ ปร.ด.(ปรสิตวิทยา) 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  

ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา Ph.D.(Tropical Health) 

รศ. ชวลิต ไพโรจนกุล วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

รศ. สุพินดา คูณม ี วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

รศ. อรอนงค กฤชเพชรรัตน วท.บ.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร Ph.D.(Molecular Genetics) 

ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ผศ.ดร. เยาวลักษณ ฉํ่ากระมล ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

ผศ. จุไรรัตน กุหลาบแกว อนุมัติบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

ผศ. นันทยา คุณาธิปพงษ อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว), วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.นิพนธ ไชยสุริยา วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

อ.ปติ อ้ึงอารียวิทยา วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

อ.ปยภารมย อินทรวิเชียร วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

อ. สุรชาติ ชัยวิริยกุล อนุมัติบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค), American Board of 

Anatomic Pathology(Pathology) 

อ.สักการ สังฆมานนท วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
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ภาควิชาพยาธิวิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ศักดา วราอัศวปติ วุฒิบัตร (พยาธิวิทยากายวิภาค) 

อ.เอมอร ปาสาทัง กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา) 

ภาควิชาเภสัชวิทยา  

ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล Ph.D.(Clinical Pharmacology) 

ศ.ดร. รพล คูคงวิริยพันธุ Ph.D.(Toxicology) 

รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย Ph.D.(Neuroscience) 

รศ.ดร.บุญเกิด คงยิ่งยศ Dr.rer.nat.(Pharmacology) 

รศ.ดร.พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร Ph.D.(Pharmacologly) 

รศ.สุดา วรรณประสาท วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ผศ.ดร.คัชรินทร ภูนิคม ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

ผศ.ดร.ธารินี อัครวิเชียร ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

ผศ.ดร.ปณต ตั้งสุจริต Ph.D.(Pharmacology) 

ผศ.ดร.ลัดดาวัลย เส็งกันไพร Ph.D.(Pharmacology) 

ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ Ph.D.(Clinical Pharmacology) 

ผศ.ดร.เอ้ือมเดือน ประวาฬ ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

ผศ.ศิริพร เทียมเกา อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

อ.ดร.นิตยสุภา  วัฒนชัย ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

อ.ดร.ศริญญา คงเพชร ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

ภาควิชารังสีวิทยา  

ศ. วัลลภ เหลาไพบูลย วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

รศ.ดร. เพชรากร หาญพานิชย ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

รศ. จตุรัตน กันตพิทยา วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

รศ. จรูญศักดิ์ สมบูรณพร วุฒิบัตร(เวชศาสตรนิวเคลียร) 

รศ. จิราภรณ ศรีนัครินทร วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

รศ. ชลิดา อภินิเวศ วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

รศ. นิตยา ฉมาดล วุฒิบัตร(รังสีวิทยาท่ัวไป) 

รศ. ปรารถนา เชาวนช่ืน วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

รศ. มณเฑียร เปสี วุฒิบัตร(รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร) 

ผศ.ดร. บรรจง เข่ือนแกว ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

ผศ. จุรีรัตน ธรรมโรจน วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

ผศ.นฤมล  เชาวสุวรรณกิจ วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
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ภาควิชารังสีวิทยา(ตฮ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. วรินทร พุทธรักษ วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

ผศ. ศรีชัย ครุสันธ์ิ วุฒิบัตร(รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร) 

อ.กิตติภพ สมบูรณนิธิผล วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.กุลญาดา สมทรัพย วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.คมสันต  ธํารงคอนันตสกุล วุฒิบัตร(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

อ.จิตราภรณ วงศวิวัฒนไชย วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.จุฬาลักษณ พรหมศร วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.จันทรศรี ศุภอดิเรก วุฒิบัตร(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

อ.ดริส ธีระกุลพิศุทธ์ิ วุฒิบัตร(เวชศาสตรนิวเคลียร) 

อ. นฤดม  ศุภะกะลิน วุฒิบัตร(รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 

อ.นันทพร วงศสุรวัฒน วุฒิบัตร(เวชศาสตรนิวเคลียร) 

อ. ปาณยา ทุมสทาน วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.ปยกานต พัฒนเศรษฐพงษ วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.พรรณทิพย ธรรมโรจน วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.วรานนท มั่นคง วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ.วิเวียน  คลังบุญครอง วุฒิบัตร(รังสีวิทยาท่ัวไป) 

อ.วิทวัฒน ทะกอง วุฒิบัตร(รังสีวิทยาท่ัวไป) 

อ.สุภจิตต นวพันธุ วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

อ. อนุชา  อาฮูยา วุฒิบัตร(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

ศ. สมบูรณ เทียนทอง วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

รศ. เทพกร สาธิตการมณี วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. พนารัตน รัตนสุวรรณ วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. พลพันธ บุญมาก วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. วราภรณ เช้ืออินทร วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

รศ. วิมลรัตน  ศรีราช วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. สุหัทยา บุญมาก วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. สรรชัย ธีรพงศภักดี วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

รศ. อัครวัฒน สินเก้ือกูล วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

ผศ. มาลินี วงศสวัสดิวัฒน วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. สิริรัตน ตรีพุทธรัตน วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(วิสัญญีวิทยาสําหรับการ

ผาตัดหัวใจหลอดเลือดใหญและทรวงอก) 

อ.เกรียงศักดิ์  งามแสงสิริทรัพย วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(วิสัญญีวิทยาสําหรับการ

ผาตัดหัวใจหลอดเลือดใหญและทรวงอก) 

อ. คัทลียา ทองรอง วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.จักรทิพย สุทธินรากร วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.ดรุณี ตั้งวันเจริญ วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.ธนพร  ศรีเมือง วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(วิสัญญีวิทยาสําหรับการ

ผาตัดหัวใจหลอดเลือดใหญและทรวงอก) 

อ.นรินทร พลายละหาร วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.นนทิดา โรจนพิทยา วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ. ปยะพร บุญแสงเจริญ วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.ปรารถนา เฉิดบํารุง วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.ปตย ปนเหนงเพชร วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.ฟางาม เจริญผล วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ. ศรินญา จันทะวงศ วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(วิสัญญีวิทยาสําหรับการ

ผาตัดหัวใจหลอดเลือดใหญและทรวงอก) 

อ.ศุภฤทธ์ิ  ศิลารัตน วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา), อนุมัติบัตร(วิสัญญีวิทยาสําหรับการ

ผาตัดหัวใจหลอดเลือดใหญและทรวงอก) 

อ.ศรณ  ธาตุทอง วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ. สุกัญญา  ภักดีสงคราม วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ.อภิญญา อัญชุลี วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ. อธิพงศ  พัฒนเศรษฐพงษ วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

อ. อุมจิต วิทยาไพโรจน วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน   

ศ. อมร เปรมกมล วุฒิบัตร(เวชศาสตรปองกัน),อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย Ph.D.(Occupational  Health), อนุมัติบัตร(อาชีวเวชศาสตร) 

รศ.ดร. มานพ คณะโต Ph.D.(Antropology) 

รศ.ดร. สมพงษ ศรีแสนปาง  Ph.D.(Tropical Medicine),อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ.ดร. อมรรัตน รัตนสิร ิ Ph.D.(Medical and Health Social Science) 

รศ.สมเดช พินิจสุนทร   ส.ม.(สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) 

  



 

 

คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

151 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. ปตพงษ เกษสมบูรณ  Ph.D.(Epidemiology),อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ.ดร. ปยธิดา คูหิรัญญรัตน Ph.D. (Health System Development) 

ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้ Ph.D.(Public Health ) 

ผศ. ฐานพัฒน ดิฐสถาพรเจริญ อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ. พรหมพิศิษฐ โจทยก่ิง อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ. วริสรา  ลุวีระ วุฒิบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

อ.ดร.ศิรินทิพย บุญจรัสภิญโญ Ph.D.(Parasitology) 

อ.ดร. เสาวนันท บําเรอราช อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว), ปร.ด.(วิทยาศาสตรคลินิก) 

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  

รศ.ดร.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร Ph.D.(Exercise Science) 

ผศ. ปรีดา อารยาวิชานนท วุฒิบัตร(เวชศาสตรฟนฟู) 

ผศ. รัตนา วิเชียรศิริ วุฒิบัตร(เวชศาสตรฟนฟู) 

ผศ. เสมอเดือน คามวัลย วุฒิบัตร(เวชศาสตรฟนฟู) 

ผศ. ณิชานันทน ปญญาเอก ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) 

อ.ดร.จิตติมา แสงสุวรรณ Ph.D.(Rehabilitation Science) 

อ.พัทธปยา สีระสาพร วุฒิบัตร(เวชศาสตรฟนฟู) 

อ.วรรณกานต เพชรรุงรัตน วุฒิบัตร(เวชศาสตรฟนฟู) 

อ.อาคม บุญเลิศ วุฒิบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน  

รศ. วัชรพงศ  พุทธิสวัสดิ์ อนุมตัิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

ผศ. ดนุ  เกษรศิร ิ อนุมัติบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

ผศ.อรรจนี  มหรรฆานุเคราะห     อนุมัติบัตร(อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติซั่ม),วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.กมลวรรณ  เอ้ียงฮง     วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

อ.กรกฏ  อภิรัตนวรากุล   วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

อ.ฐปนวงศ  มิตรสูงเนิน  วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

อ.ปริวัฒน  ภูเงิน            วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

อ.แพรว  โคตรรุฉิน    อนุมัติบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน, โรคหัวใจและหลอดเลือด), 

วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.มธุรส  บูรณศักดา   วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 

อ.วัชระ รัตนสีหา   วุฒิบัตร(เวชศาสตรฉุกเฉิน) 
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ภาควิชาศัลยศาสตร  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ศ. บวรศิลป เชาวนช่ืน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป,ศัลยศาสตรตกแตง) 

ศ. พจนชวิทย อภินิเวศ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป),อ.ว.เวชศาสตรครอบครัว 

รศ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข วุฒิบัตร(,ศัลยศาสตรตกแตง),อนุมัตรบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป),อ.ว.เวชศาสตรครอบครัว 

รศ. ไชยยุทธ ธนไพศาล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, อ.ว.ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 

รศ. ณรงค ขันตีแกว วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

รศ. สมภพ พระธานี วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป,ศัลยศาสตรทรวงอก) 

รศ. สุชาติ อารีมิตร วุฒิบัตร(กุมารศัลยศาสตร, ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

รศ. อนัน ศรีพนัสกุล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

รศ. โอวตือ แซเซียว วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

ผศ. กฤษฎา เปานาเรียง วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก 

ผศ. ขจิตร พาชีรัตน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

ผศ. ชูศักดิ์ คุปตานนท วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรทรวงอก,เวชศาสตร

ครอบครัว) 

ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ประสาทศัลยศาสตร 

ผศ. ณรงชัย วองกลกิจศิลป วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป,ศัลยศาสตรหลอดเลือด),อ.ว.

ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 

ผศ. ดําเนิน วชิโรดม วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

ผศ. ธเนศ รังษีขจ ี วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

ผศ. พลากร สุรกุลประภา วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรตกแตง) 

ผศ. พิชเยนทร  ดวงทองพล วุฒิบัตร(ประสาทศัลยศาสตร) 

ผศ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.กุมารศัลยศาสตร 

ผศ. ศิร ิเช้ืออินทร วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

ผศ. อํานาจ กิจควรด ี วุฒิบัตร(ประสาทศัลยศาสตร) 

ผศ. เอก ปกเข็ม วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

อ.กฤษกร จริงจิตร วุฒิบัตร(ประสาทศัลยศาสตร) 

อ.เกงกาจ วินัยโกศล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.จักรพันธ วิทยาไพโรจน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.เฉลิม เอ้ือบุณยะนันท วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ. ชนัญญา  กรุณาสุเมตตา วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรทรวงอก) 

อ.ชลัช มิตรประชาปราณี วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรทรวงอก) 
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ภาควิชาศัลยศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ. ชวลิต  วงศพุทธะ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรทรวงอก) 

อ.ฐิติ จันทรเมฆา วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรทรวงอก) 

อ. ธราธิป  ศรีสุข วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.ปทมา ปญญาวงศ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรตกแตง) 

อ.พัชรีภรณ ตันมิ่ง วุฒิบัตร(กุมารศัลยศาสตร) 

อ. วร  ลุวีระ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), อ.ว.ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา 

อ.วิเชียร ศิริธนะพล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.ศุภณัฏฐ ลุมพิกานนท วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ. สุภัชชา  ประเสริฐเจริญสุข วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป), ว.ว.ศัลยศาสตรหลอดเลือด 

อ. สุริยะ  พันธชัย วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป),อ.ว.เวชศาสตรฉุกเฉิน,เวชศาสตร

ครอบครัว,ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ 

อ. อนงคพร  น่ิมบริบูรณพร วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา) 

อ.อุกฤษฏ รมไทรทอง วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

อ.เอกพงษ สาธิตการมณ ี วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา) 

อ. องอาจ  โสมอินทร วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป, ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา) 

อ.อรรถพล ติตะปญ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป) 

ภาควิชาสรีรวิทยา  

รศ.ดร. จินตนาภรณ วัฒนธร ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน Ph.D.(Physiology) 

รศ.ดร. พวงรัตน ภักดีโชติ Ph.D.(Biomedical Sciences) 

รศ.ดร. ยุพา คูคงวิริยพันธุ Ph.D.(Physiology) 

รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ Ph.D.(Physiology) 

รศ.ดร. สัญญา รอยสมมุต ิ ปร.ด.(สรีรวิทยา) 

รศ. เทอดไทย ทองอุน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรท่ัวไป)/อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

รศ. ภารดี เอ้ือวิชญาแพทย อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครวั) 

รศ. สุพัชญ สีนะวัฒน วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา),อนุมัติบัตร(เวชศาสตร

ครอบครัว,เวชศาสตรการเจริญพันธุ) 

ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ Ph.D.(Physiology) 

  



 
 

 คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

154 
 ค

ูมือ
นัก

ศึก
ษา

 2
55

9 

ภาควิชาสรีรวิทยา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.อภิวันท มนิมนากร Ph.D.(Exercise Science) 

ผศ. ปณคพร วรรณานนท อนุมัติบัตร(เวชศาสตรครอบครัว) 

ผศ. อรพิน ผาสุริยวงษ อนุมัติบัตร(เวชศาสตรปองกัน) 

ผศ. อรทัย ตันกําเนิดไทย วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

อ.ดร.วิภาวี ทูคํามี ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

อ.ดร. วิยะดา  ปญจรัก Ph.D.(Child Health) 

อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย ปร.ด.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชศาสตร 

ศ. เจศฏา ถ่ินคํารพ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. กนก สีจร วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. โกวิท คําพิทักษ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. ชํานาญ  เกียรติพีรกุล วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. ถวัลยวงค รัตนสิร ิ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. บัณฑิต ชุมวรฐายี วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. ประนอม บุพศิริ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. ยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. วรลักษณ สมบูรณพร วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. วิทูรย ประเสริฐเจริญสุข วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

รศ. สุกรี สุนทราภา วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ผศ. ปยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ผศ. พิไลวรรณ กลีบแกว วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ผศ. รัตนา คําวิลัยศักดิ์ วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ผศ. ศรีนารี แกวฤด ี วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.กีรติ วัฒนากมลชัย วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.เกียรติศักดิ ์คงวัฒนกุล วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.เจน โสธรวิทย วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.ศิริฤทัย อํานาจบุดดี วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ. สงวนโชค ลวนรัตนากร วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 
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ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.อมรรัตน  เต็มธนะกิจไพศาล วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

อ.หลิงหลิง สาลัง วุฒิบัตร(สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา) 

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี ปร.ด.(สาธารณสุข) 

รศ. ขวัญชนก ยิ้มแต วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. ธีรพร รัตนาเอนกชัย วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. พัชรีพร แซเซียว วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. วิสูตร รีชัยพิชิตกุล วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. สงวนศักดิ ์ธนาวิรัตนานิจ วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. สมชาย ศรีรมโพธ์ิทอง วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

รศ. สุภาภรณ ศรีรมโพธ์ิทอง วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

ผศ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

ผศ. สุรพล ซื่อตรง วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

ผศ. เสกสันต ชัยนันทสมิตย วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ ศศ.ม.(โสตสัมผัสวิทยา) 

อ.พรเทพ เกษมศิร ิ วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

อ.ภาธร  ภิรมยไชย วุฒิบัตร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

อ.ภัทรมน วิจักขณาลัญฉ วุฒิบัตร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

อ.วัชรีพร ตีระมาศวณิช วุฒิบัตร (โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

อ. สุภวรรณ เลาหศิริวงศ วุฒิบัตร(โสต ศอ นาสิก และลาริงซวิทยา) 

ภาควิชาออรโธปดิกส  

ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธ์ิชัย วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ศ. วีระชัย โควสุวรรณ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ศ. สุกิจ แสงนิพันธกูล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

รศ. ทวีโชค วิษณุโยธิน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

รศ. วินัย ศิริชาติวาป วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโทปดิกส) 

รศ. ศักดา ไชกิจภิญโญ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

รศ. ศุภศิลป สุนทราภา วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

รศ.ดร. สุรชัย แซจึง วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ผศ. เกรียงไกร วิทยาไพโรจน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 
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ภาควิชาออรโธปดิกส(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. ธรา ธรรมโรจน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ผศ. ปยวรรณ จตุปาริสุทธ์ิ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ผศ. สุรัตน เจียรณมงคล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโทปดิกส) 

ผศ. เสริมศักดิ์ สุมานนท วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ. ชัช สุมนานนท วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ. ชัชวาล ศานติพิพัฒน วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.นัธทมน วงศบา วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.เพ่ิมศักดิ์  พหลภาคย วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.ภัทร เหลาภัทรเกษม วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.มนูศักดิ์ บุญอาจ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.ฤทธ์ิ อภิญญาณกุล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ. สุวิชชา ศรีผดุงกุล วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

อ.อาทิตย บุญรอด วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรออรโธปดิกส) 

ภาควิชาอายุรศาสตร   

ศ. ฉัตรเลิศ พงษไชยกุล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. เพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. รัตนวดี ณ นคร วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. วิภา รีชัยพิชิตกุล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. วีรจิตต โชติมงคล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ศ. อรทัย พาชีรัตน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. กิตติ จันทรเลิศฤทธ์ิ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. กิตติศักดิ ์สวรรยาวิสุทธ์ิ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. เจริญ ชุณหกาญจน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. ชิงชิง ฟูเจริญ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อว.(อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซั่ม) 

รศ.ชลธิป พงศสกุล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร),อว.(อายุรศาสตรโรคไต) 

รศ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคหัวใจ) 

รศ. ธงชัย ประฏิภาณวัตร วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรตอมไรทอและเมตาบอลิซึ่ม) 

รศ. บุญสง พัจนสุนทร วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 
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ภาควิชาอายุรศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ. ปณิตา ลิมปวัฒนะ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรผูสูงอายุ) 

รศ. ประณิธิ หงสประภาส วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ) 

รศ. วัชรา บุญสวัสดิ์ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรโรคระบบหายใจ) 

รศ. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร) 

รศ. ศิรภพ สุวรรณโรจน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรโรคขอและเมตาบอลิซึ่ม) 

รศ. ศิริรัตน อนุตระกูลชัย วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. ศิริลักษณ อนันตณัฐศิร ิ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. สมศักดิ ์เทียมเกา วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

รศ. อนัฆพงษ พันธุมณี วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), อว.(อายุรศาสตรโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต

ระบบการหายใจ) 

ผศ.ดร. วีระเดช พิศประเสริฐ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร), Ph.D.(Nutrition Sciences) 

ผศ. กาญจนา จันทรสูง วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, โลหิตวิทยา) 

ผศ. จิตติมา ศิริจีระชัย วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, โลหิตวิทยา) 

ผศ. ไชยสิทธ์ิ วงศวิภาพร วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคหัวใจ) 

ผศ. ณัฐติยา เตียวตระกูล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคเลือด) 

ผศ.บูรพา  ปุสธรรม วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ผศ.ภัทรพงษ มกรเวช วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ผศ. เอ้ือมแข สุขประเสริฐ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคมะเร็ง) 

อ.กรรณิการ  คงบุญเกียรติ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, ประสาทวิทยา) 

อ.โกสินทร วิระษร วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา) 

อ.ไกรสร อนุตรพงษพันธ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.คูขวัญ สวัสดิ์พานิชย วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ. จาริญญ  จินดาประเสริฐ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา) 

อ. จิตรานนท  จันทรออน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ. ชินดล  วานิชพงษพันธุ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคเลือด) 

อ.ดนณ แกวเกษ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.ดุจดาว สหัสทัศน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ. พรรณธิพา ตันสวรรค วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคไต) 

อ.ไพลิน รัตนวัฒนกุล วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต) 

อ.วิชัย เสนทอง วุฒิบัตร(อายุรศาสตร, อายุรศาสตรโรคหัวใจ) 
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ภาควิชาอายุรศาสตร  (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.วรพจน เดี่ยวตระกูลชัย วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.สิทธิชัย คําใสย วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.สุธีรพร  เชาววัฒนาพานิช วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.สุรณัฐ เจริญศร ี วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.สรวิเชษฐ รัตนชัยวงศ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.อธิบดี มีสิงห วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ. อนุพล พาณิชยโชติ วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

อ.อภิชาต โซเงิน วุฒิบัตร(อายุรศาสตร) 

ภาควิชานิติเวชศาสตร  

รศ. อัมพร  แจมสุวรรณ อนุมัติบัตร(นิติเวชศาสตร), วุฒิบัตร(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

ผศ. ธิติชัย  เวียงสิมมา วุฒิบัตร(นิติเวชศาสตร) 

ผศ. มณีวรรณ  แทนรัตนวิจิตร อนุมัติบัตร(นิติเวชศาสตร) 

ผศ.วิรุจน  คุณกิตติ วุฒิบัตร(นิติเวชศาสตร) 

ผศ. สมบัต ิ เตรียมแจงอรุณ วุฒิบัตร(นิติเวชศาสตร) 

อ.ดร.เลียงชัย  จัตุรัส ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

อ.ดร.วันชนะ  สืบไวย ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

คณะเทคนิคการแพทย 

สาขาวิชากายภาพบําบัด  

รศ.ดร. ชุลี โจนส Ph.D.(Sport and Exercise  Sciences) 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

รศ.ดร. นอมจิตต นวลเนตร Ph.D.(Physiotherapy) 

รศ.ดร. รุงทิพย พันธุเมธากุล Ph.D.(Physiotherapy) 

รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ Ph.D.(Physiotherapy) 

รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร Ph.D.(Physiotherapy) 

รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา Ph.D.(Sport and Exercise Sciences) 

รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคํา ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร. ทกมล กมลรัตน Ph.D.(Medical  Sciences) 

ผศ.ดร. พรรณี ปงสุวรรณ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 
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สาขาวิชากายภาพบําบัด(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

ผศ.ดร. รวยริน ชนาวิรัตน ปร.ด.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ Ph.D.(Neurosciences) 

ผศ.ดร.สุรัสวดี เบนเน็ตต Ph.D.(Health Professions and Rehabilitation Sciencs) 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ. สุภาภรณ ผดุงกิจ วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย) 

ผศ. พิศมัย มะลิลา วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

อ.ดร.คุรุศาสตร คนหาญ Ph.D.(Physical Activity and Health) 

อ.ดร.วนิดา ดรปญหา ปร.ด.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

อ.ดร.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ปร.ด.(วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย) 

อ.ดร.พลลพัฏฐ ยงฤทธิปกรณ ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา) 

อ.ดร.เสาวนีย นาคมะเริง ปร.ด.(สรีรวิทยาทางการแพทย) 

อ. ดร.อัครานี ทิมินกุล Ph.D.(Health and Sport Sciences) 

อ. วรวรรณ คําฤาชา วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร) 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  

ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย Ph.D.(Biochemistry) 

รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) 

รศ.ดร. จุฬารัตน ปริยชาติกุล ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 

รศ.ดร. จุรีรัตน ดาดวง Ph.D.(Biochemistry) 

รศ.ดร. ชาญวิทย ลีลายุวัฒน Ph.D.(Molecular Immunology) 

รศ.ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา ปร.ด.(จุลชีววิทยาการแพทย) 

รศ.ดร. ณัฐยา แซอ้ึง ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) 

รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร Ph.D.(Biochemistry) 

รศ.ดร. นันทรัตน โฆมานะสิน Ph.D.(Molecular Biology in Haemostasis) 

รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร ปร.ด.(ชีวเคมี) 

รศ.ดร. เยาวลักษณ ธีระเจตกูล Ph.D.(Medical Science) 

รศ.ดร. สุพรรณ ฟูเจริญ D.Sc.(Molecular Biology) 

รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ Ph.D.(Microbiology) 

รศ.ดร. อรุณลักษณ ลุลิตานนท Ph.D.(Bacteriology) 
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. อําพร ไตรภัทร Ph.D.(Nutrition) 

รศ. กุลนภา ฟูเจริญ วท.ม.(ชีวเคมี) 

รศ. ภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

รศ. อรุณรัฐ รมพฤกษ วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย Ph.D.(Cellular Immunology) 

ผศ.ดร.นิชา เจริญศรี Ph.D.(Microbiology & Immunology) 

ผศ.ดร. ปรีชา หอมจําปา Ph.D.(Microbiology) 

ผศ.ดร. ไพเกษม แสนยานุสิน Ph.D.(Biochemistry) 

ผศ.ดร. พรทิพย ปนละออ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข ปร.ด.(จุลชีววิทยาการแพทย) 

ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรตระกูล ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา Ph.D.(Immunology) 

ผศ.ดร. ยุพิน อนิวรรตอังกูร Ph.D.(Parasitology) 

ผศ.ดร. ศิริพร ปรุงวิทยา Ph.D.(Medical Science) 

ผศ.ดร. สุทธิพรรณ กิจเจริญ ปร.ด.(ชีวเคมี) 

ผศ.ดร. อรุณนี สังกา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

ผศ. จินดารัตน ตระกูลทอง วท.ม.(ชีวเคมี) 

ผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

ผศ. ลิ่มทอง พรหมด ี วท.ม.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

ผศ. วิญู วงศประทุม วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

ผศ. วิสุทธ์ิ กังวานตระกูล วท.ม.(ชีวเคมี) 

อ.ดร. กรรณิการ กัวหา Ph.D.(Medical Engineering) 

อ.ดร.พัชราภรณ ทิพยวัฒน ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

อ.ดร. วรวรรณ ชุมเปย ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) 

อ.ดร.สุภาวดี  แยมศร ี ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

อ.ดร.อมรรัตน  จําเนียรทรง ปร.ด.(เทคนิคการแพทย) 

อ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร) 

อ.ดร.อัญชลี เตชะเสน ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 
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คณะสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนการ 

รศ.ดร. จุฬาภรณ โสตะ ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา สค.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) 

รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

รศ.ดร. ประจักร บัวผัน ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ Dr.P.H.(Health Education and Behavior Science) 

รศ.ดร. วงศา เลาหศิริวงศ Doctor of Philosophy(Public Sector Management) 

รศ.ดร. สุวิทย อุดมพาณิชย สธ.ด.(บริหารสาธารณสุข) 

รศ. เบญจา มุกตพันธุ วท.ม.(โภชนศาสตร) 

รศ. ปาริชา นิพพานนท วท.ม.(สุขศึกษา) 

รศ. พิษณ ุอุตตมะเวทิน วท.ม.(โภชนศาสตร) 

ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย Ph.D.(Public Health) 

ผศ.ดร. นิรมล เมืองโสม สค.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) 

ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา Doctor Rerum Medicarum(Health Sciences) 

ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค ส.ด.(สุขศึกษา) 

ผศ.ดร. สุวล ีโลวิรกรณ ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข) 

ผศ. ประเสริฐ  ถาวรดุลยสถิตย M.P.H.(Public Health) 

อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

อ.พรพิมล ชูพานิช วท.ม.(โภชนศาสตร) 

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

ศ.ดร. มาลินี เหลาไพบูลย Doctor Rerum Medicarum 

ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ Ph.D.(Epidemiology) 

รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ Dr.rer.Nat.(Environmental Health Science) 

รศ.ดร. บัณฑิต ถ่ินคํารพ Ph.D.(Statistics) 

รศ. ยุพา ถาวรพิทักษ พบ.ม.(สถิติประยุกต) 

ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู พบ.ด.(ประชากรและการพัฒนา) 

ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทยศิริ Ph.D.(Epidemiology) 

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตยธรรม ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร.ศิริพร คําสะอาด สด.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ. เชษฐา งามจรัส วท.ม.(สถิติประยุกต) 

ผศ. นิคม ถนอมเสียง วท.ม.(ชีวสถิติ) 

ผศ. พงษเดช สารการ วท.ม.(สถิติประยุกต) 
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สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล Ph.D.(Public Health) 

อ. เจตตนภิศ ระยับกุล วท.ม.(สถิติประยุกต) 

อ. เนาวรัตน ตั้งศรีทอง วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

รศ.ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม Ph.D.(Public Health) 

รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ ์ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง Doktor der Humanbiologie(Human Biology) 

รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทรมวง Ph.D.(Public Health) 

รศ. กาญจนา นาถะพินธุ วท.ม.(วิทยาการระบาด) 

ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาต ิ Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) 

ผศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู Ph.D.(Public Health) 

ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน Doktor der Technichen Wissenshaften(umwelt technik) 

ผศ. ชัชวาล กีรติวรสกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

ผศ. ภาณี ฤทธ์ิมาก วท.ม.(สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

ผศ. วิภารัตน โพธ์ิขี วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย) 

อ.ดร. ชัชชาย แจมใส วท.ด.(ปฐพีศาสตร) 

อ.ดร.พฤกษ ตัญตรัยรัตน ปร.ด.(วิศววกรรมสิ่งแวดลอม) 

อ.ดร.อนุชนรา  ตาลกุล Ph.D.(Biomedical Engineering) 

อ.ดร.ฤทธิรงค จังโกฏิ วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม) 

อ.พจน ภาคภูมิ วท.ม.(สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 

คณะทันตแพทยศาสตร 

สาขาวิชาปริทันตวิทยา  

รศ.ดร. นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ Cert. in Periodontology, D.M.SC.(Oral Biology), อ.ท.(ปริทันต

วิทยา), Diplomate, American Board of Periodontology 

รศ. แสงโสม ประจะเนย อ.ท.(ปริทันตวิทยา),วท.ม.(ปริทันตวิทยา)  

รศ. อรุณ ทีรฆพงศ อ.ท.(ปริทันตวิทยา),M.Sc. (Periodontology)  

ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี Ph.D.(Periodontology) 

ผศ. วราภรณ สุวรรณรงค อ.ท.(ปริทันตวิทยา),วท.ม.(ปริทันตวิทยา) 

อ.ดร. อเนก ชยสดมภ ปร.ด.(ชีววิทยาชองปาก) 

อ.จุติพร พนมบัวเลิศ วท.ม.(ทันตกรรมท่ัวไป) 

อ. อังคณา แสงปญญา วท.ม.(ทันตกรรมท่ัวไป) 
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สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. วรานุช ปติพัฒน อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),Sc.D. Epidemiology 

รศ.ดร. สุภาภรณ ฉัตรชัยวิวัฒนา Dr.PH.(Oral Epidemiology) 

รศ. วิลาวัลย วีระอาชากุล อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร. ปยะฉัตร พัชรานุฉัตร Ph.D.(Public Health Nutrition & Health Education) 

ผศ. นุสรา ภูมาศ อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),วท.ม(ทันตสาธารณสุข) 

ผศ. สุบิน พัวศิริ อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ. วราวัชร ขจรรัตนวณิชย รป.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

อ.ดร. วิไลพร สุตนัไชยนนท ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

อ. รัชฎา นอยสมบัต ิ อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),วท.ม.(ทันตสาธารณสุข) 

อ.อารยา  ภิเศก อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 

สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ  

รศ.ดร. ปทมา ชัยเลิศวณิชกุล Ph.D.(Endodontology), อ.ท. (วิทยาเอนโดดอนต) 

ผศ.ดร. อังสนา ใจแนน Ph.D(Dental Sc.) 

ผศ. กรกมล สุขจิตร American Board, M.S.D.(Operative Dentistry) 

ผศ. อาภาภรณ ภาษาสุข วท.ม.(ทันตกรรมหัตถการ) 

อ.ดร. สุชาติ วงศขันตี วท.ด.(ชีววิทยาชองปาก) 

อ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต วท.ด.(ชีววิทยาชองปาก) 

อ.กุลวรา ธาริยะ วท.ม.(ทันตกรรมบูรณะ) 

อ. เถลิงศักดิ ์สมัครสมาน วท.ม.(วิทยาเอนโดดอนต) 

อ.พีรพงศ  กุประดิษฐ วท.ม.(ทันตกรรมหัตถการ) 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟน  

รศ.ดร. ทัศนีย วังศรีมงคล ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 

รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธ์ิ อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟน),M.D.Sc.(Orthodontics) 

ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธ์ิ อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟน) 

ผศ.พูนศักดิ์  ภิเศก อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟน) 

สาขาวิชาชีววิทยาชองปาก  

รศ.ดร. จรินทร ปภังกรกิจ Ph.D.(Oral  Biology) 

รศ.ดร อาริยา รัตนทองคํา ปร.ด.(การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชภัณฑ) 

ผศ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส Ph.D.(Orofacial Pain) 

ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร Ph.D.(Microbiology and Immunology) 

อ.สวิตา  คิ้มศรีสุข วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร) 
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สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. นิวัตร จันทรเทวี Sc.D. (Biomaterials), อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ) 

ผศ.ดร. ดาราพร แซลี ้ Ph.D.(Occlusion) 

ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ) 

ผศ.ดร. สุคนธทิพย อาวัชนาการ Ph.D.(Prosthodontic) 

ผศ.ดร. สุวดี เอ้ืออรัญโชติ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน),วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ) 

ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ) 

ผศ. วิสิทธ์ิ สาครตานันท M.Sc.(Stomatognathic Physiology) 

อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษงามพันธ Ph.D.(Maxillofacial Prosthetics) 

อ.ดร. ธิดารัตน อังวราวงค วท.ด.(ชีววิทยาชองปาก) 

อ.ดร.สุพรรณิการ  เรืองศรี Ph.D.(Oral Biology) 

อ.ตุลารัตน สุขโท M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) 

อ.วัชรินทร หอวิจิตร M.Sc.(Maxillofacial Prosthetics) 

สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

รศ.ดร. อาภา จันทรเทวี ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย) 

รศ. เข็มพร กิจสหวงศ วท.ม.(ทันตกรรมสําหรับเด็ก) 

รศ. อรอุมา อังวราวงศ อ.ท.(ทันตกรรมสําหรับเด็ก) 

ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล อ.ท.(ทันตกรรมสําหรับเด็ก), M.D.Sc.(Paediatric Dentistm) 

ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม อท. (ทันตกรรมสําหรับเด็ก)  

อ.ดร. ปฏิมาพร พ่ึงชาญชัยกุล Ph.D.(Developmental Biology) 

อ.พรทิพย ผจงวิริยาพร ว.ว.(ทันตกรรมสําหรับเด็ก) 

สาขาวิชาวินิจฉัยโรคชองปาก  

ศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา) 

รศ.ดร. ธีระศักดิ์  ดํารงรุงเรือง Ph.D.(Phamacology) 

รศ.ดร.พลธรรม ไชยฤทธ์ิ Ph.D.(Dental Science) 

รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย Dr.med dent (Dentistry),อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก) 

รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี วท.ม.(เวชศาสตรชองปาก) 

รศ. มุขดา ศิริเทพทวี M.Sc.(Oral Medicine) 

ผศ.ดร. ปรมาภรณ กลั่นฤทธ์ิ Ph.D(Molecular Oncology),วท.ม.(เวชศาสตรชองปาก) 

ผศ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ Ph.D.(Oral and Maxillofacial Radiology) 

ผศ.ดร.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก), M.D.Sc.(Oral Pathology and Oral Medicine) 

อ.วิไลรัตน  สฤษฎีชัยกุล วท.ม.(เวชศาสตรชองปาก) 
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สาขาวิชาศัลยกรรมชองปากและกระดูกขากรรไกร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. ศจี สัตยุตม Ph.D.(Oral and Maxillofacial Surgery) 

ผศ. ภัทรมน รัตนาพันธุ อ.ท.(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ผศ. วรัญู คงกันกง อ.ท.(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ผศ. ศิริพงศ  สิทธิสมวงศ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ วุฒิบัตร(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ผศ. เสาวลักษณ ลิ้มมณฑล อ.ท.(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

ผศ. อังคณา คลังทอง อ.ท.(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

อ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม Dr.Med. 

อ.สุปรียา  ตันพลีรัตน ว.ว.(ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) 

คณะเภสัชศาสตร 

สํานักงานวิชาการ  

ศ.ดร. ธเนศ พงศจรรยากุล ปร.ด.(เภสัชการ) 

ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย Ph.D.(Cell Biololgy) 

รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกําจร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

รศ.ดร. กรรนิการ ฉัตรสันติประภา Ph.D.(Toxicology) 

รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา Ph.D.(Pharmaceutics) 

รศ.ดร. จุฬาภรณ ลิมวัฒนานนท Ph.D.(Social and  Administrative Pharmacy) 

รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร ปร.ด.(เภสัชการ) 

รศ.ดร. ฉันทนา อารมยด ี Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) 

รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล Ph.D.(Pharmacy) 

รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ Ph.D.(Pharmaceutical Science) 

รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด Ph.D.(Pharmaceutical Science) 

รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล Ph.D.(Clinical Pharmacy ) 

รศ.ดร. นุจรี ประทีปวณิช จอหนส Ph.D.(Clinical Pharmacy ) 

รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ Ph.D.(Pharmacoeconomic) 

รศ.ดร. ไพบูลย ดาวสดใส Ph.D.(Epidemiology) 

รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล Ph.D.(Clinical Pharmacokinetics) 

รศ.ดร. วราภรณ ภูตะลุน Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ Ph.D.(Pharmaceutics) 

รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล วท.ด.(เคมี) 
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สํานกังานวิชาการ(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. วิวรรธน อัครวิเชียร Ph.D.(Pharmacology) 

รศ.ดร. วงศวิวัฒน ทัศนียกุล Ph.D.(Clinical Pharmacology) 

รศ.ดร. ศักดา ดาดวง Ph.D.(Applied Biological Chemistry) 

รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท Ph.D.(Social  and  Administrative  Pharmacy) 

รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย Ph.D.(Pharmacy) 

รศ.ดร. สุมนต สกลไชย Ph.D.(Medicinal  Chemistry) 

รศ.ดร. อรุณศร ีปรีเปรม Ph.D.(Biopharmaceutics) 

รศ. ศุภชัย ติยวรนันท ภ.ม.(เภสัชเวท) 

รศ. อาภรณี ไชยาคํา อภ.(เภสัชบําบัด) 

รศ. สุณี เลิศสินอุดม อภ.(เภสัชบําบัด) 

ผศ.ดร. กรแกว จันทภาษา Ph.D.(Social and Administrative Pharmacy) 

ผศ.ดร. แคทรียา สุทธานุช ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ) 

ผศ.ดร. จุลรัตน คนศิลป Ph.D.(Pharmacy) 

ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 

ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ) 

ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศกุล Ph.D.(Pharmacy) 

ผศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช Ph.D.(Public Health and Community Medicine) 

ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน ปร.ด.(ชีววิทยา) 

ผศ.ดร. ธนิสร ปทุมานนท ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) 

ผศ.ดร. นาฎศจี นวลแกว วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

ผศ.ดร. ปยะดา สงเสริมสกุล Ph.D.(Chemistry) 

ผศ.ดร. ปราโมทย มหคุณากร Ph.D.(Pharmaceutical Science) 

ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส ปร.ด.(เภสัชการ) 

ผศ.ดร. มณีรัตน รัตนามหัทธนะ ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ Ph.D.(Pharmaceutics) 

ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) 

ผศ.ดร. วริมา วงศพาณิชย Ph.D.(Pharmacognosy) 

ผศ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ Ph.D.(Clinical Pharmacology) 

ผศ.ดร. วิบูลย วัฒนนามกุล ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) 
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สํานักงานวิชาการ (ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ Ph.D.(Applied Molecular Life Science) 

ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา Ph.D.(Pharmacology) 

ผศ.ดร. สุภัสร สุบงกช Pharm. D.(Clinical Pharmacy) 

ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม Ph.D.(Molecular Pharmacology) 

ผศ.ดร. อารีวรรณ เช่ียวชาญวัฒนา ปร.ด.(เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร) 

ผศ. รักษวร ใจสะอาด วท.ม.(บริหารกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข) 

อ.ดร. เกียรติภูม ิพลตรี ปริญญาเอก 

อ.ดร. เดนพงศ พัฒนเศรษฐานนท Ph.D.(Pharmacuetical Sciences) 

อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล Ph.D.(Pharmaceutics) 

อ.ดร. นรินทร จันทรศรี Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) 

อ.ดร. นภภัค  ใจภักดี ปร.ด.(เภสัชการ) 

อ.ดร. เพลินทิพย ภูทองก่ิง วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

อ.ดร. วรรณ ีชัยเฉลิมพงษ ค.ด.(อุดมศึกษา) 

อ. ดร.ศิริลักษณ ใจซื่อ Ph.D.(Pharmacy) 

อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

อ.ดร. หน่ึงฤทัย สุกใส ปร.ด.(การบริบาลทางเภสัชกรรม) 

อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา ภ.ด.(เภสัชกรรม) 

อ.ปฐมทรรศน ศรีสุข วศ.ม.(วิศวกรรมชีวเวช) 

คณะศึกษาศาสตร 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ Ed.D.(Educational Administrattion) 

รศ.ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน Ph.D. (Educational Administrattion and Supervision) 

ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

อ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 

อ.ดร. ประยุทธ ชูสอน ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  

รศ.ดร. มงคล ดอนขวา วท.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร) 
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สาขาวิชาสังคมศึกษา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ. นิลมณี พิทักษ สค.ม.(มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา) 

ผศ.ดร. มณฑา ชุมสุคนธ ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) 

ผศ.ดร. อังคณา ตุงคสมิต กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

อ.เพ็ญผกา หนองนา ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

รศ. วิมล สําราญวานิช กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 

ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ปร.ด.(วิทยาศาสตรการศึกษา) 

ผศ.ดร.นิวัฒน  ศรีสวัสดิ ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

ผศ.ดร.รมเกลา  อาจเดช ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

อ.ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

อ.ดร.ปาริชาติ แสนนา ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

รศ.ดร. อัญชลี สารรัตนะ ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

ผศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

ผศ.ดร.ปยะวรรณ ศรีสุรักษ Ph.D.(Special and Inclusive Education) 

ผศ.ดร. ไพโรจน เติมเตชาติพงศ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

ผศ.ดร. ศรินทิพย รักษาสัตย Ed.D.(Curriculum Development and Supervision) 

ผศ.ดร. สุมนชาติ เจริญครบุรี Ph.D. (Education, Home Economics) 

ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุงพันธ ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 

อ.ดร. นฤมล อินทรประสิทธ์ิ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

อ. สกาวเดือน ซาธรรม อ.ม.(ภาษาไทย) 

อ.สุคนธรัตน สรอยทองดี อ.ม.(ภาษาไทย) 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

รศ.เอ้ือจิตร  พัฒนจักร M.A.T.(Mathematics) 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ Ph.D.(Mathematics Education) 

ผศ. อรุณศรี อ้ึงประเสริฐ ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร) 

อ.ดร.นฤมล ชางศรี ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 

อ.ดร.วิภาพร  สุทธิอัมพร ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 

อ.ดร.สัมพันธ  ถ่ินเวียงทอง ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร.สมควร สีชมภ ู ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 

อ.ดร. หลา ภวภูตานนท Ph.D.(Mathematics Education) 

อ. ดวงมณี ยะอัมพันธ ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ผศ.ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ผศ.ดร. พัชรี จันทรเพ็ง ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

อ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

อ.ดร. สมพงษ พันธุรัตน ปร.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการใหคําปรึกษา 

รศ.ดร.สุวรี ฤกษจารี ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา) 

ผศ. นพดล มีไชยโย ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ผศ. ปนัดดา ญวนกระโทก ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ Ph.D.(School Education:Educational Technology) 

ผศ.ดร.ทวี  สระนํ้าคํา ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) 

ผศ.ดร. อิศรา กานจักร ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ผศ. ณัฐพัชญ  อนันตธีระกุล กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

สาขาวิชาพลศึกษา  

ผศ. จีราวิชช เผือกพันธ ค.ม.(พลศึกษา) 

ผศ. ธชา รุญเจริญ ค.ม.(พลศึกษา) 

ผศ. ลิขิต อมาตยคง ค.ม.(พลศึกษา) 

อ.ดร.โรจพล บูรณรักษ Ph.D.(Sport Science) 

อ.ดร.วายุ  กาญจนศร ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา) 

อ. ธนากร ศรีชาพันธุ ค.ม.(พลศึกษา) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา  

รศ. อรอนงค ฤทธ์ิฤาชัย ค.ม.(ศิลปศึกษา) 

ผศ.ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

ผศ.ดร. ศิริพงษ เพียศิริ ค.ด.(อุดมศึกษา) 

ผศ. ปทมพร ทนันชัยบุตร ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 

ผศ. ปยะศักดิ์ ปกโคทานัง ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
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สาขาวิชาศิลปศึกษา(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร. อริยพร คุโรดะ ค.ด.(อุดมศึกษา) 

อ.เขม  เคนโคก ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

ผศ.ดร. จารุณี ซามาตย ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

อ.ดร.นฏกร ประมายันต ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

อ.ดร.พรสวรรค วงคตาธรรม ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

อ.ดร. พงศธนัช แซจู ปร.ด.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ  

ผศ. องอาจ นามวงศ กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

อ.ดร.นุชวนา  เหลืองอังกูร Ed.D.(Language Education and Assessment) 

อ.ดร.วัชรา สุยะรา Ph.D.(Comparative Culture and Area Studies) 

อ.นารีนารถ กลิ่นหอม MTC.(Speaders of Other Languages) 

อ.ปยดา สุดาทิพย M.Ed.(TEFL) 

อ.พัชรา พันธรักษพงษ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร 

รศ.ดร. กุลธิดา ทวมสุข D.A.(Library & information Science) 

รศ.ดร. มาลี กาบมาลา ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

รศ.ดร. ลําปาง แมนมาตย Ph.D.(Communication-Information Studies) 

รศ. ภรณี ศิริโชติ M.A.(Library and Information Management) 

ผศ.ดร. กันยารัตน เควียเซน ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

ผศ.ดร. ชลภัสส  วงษประเสริฐ กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร) 

ผศ.ดร.วิศปตย ชัยชวย ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

ผศ. ขนิษฐา จิตแสง นศ.ม.(นิเทศศาสตรการพัฒนาการ) 

ผศ. ชมนาด บุญอารีย อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

ผศ. ปุณณิศา วิเศษสินธุ ว.ม.(สื่อสารมวลชน) 

ผศ. เพ็ญพันธ เพชรศร อ.ม.(บรรณารักษศาสตร) 

อ.ดร. ศักดา จันทรประเสริฐ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

อ. สมเพชร จุลลาบุดดี วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล Ph.D.(Applied Linguistics) 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ตอ)  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.จงรักษ เลี้ยงพานิชย ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)  

ผศ.ดร.ดารารัตน คําภูแสน Ph.D. (Education) 

ผศ.ดร. นันทวัน เสนจันทรฒิชัย ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ) 

ผศ.ดร.ภรณี ดีราษฎรวิเศษ Ph.D. (Education and Social Work) 

ผศ.ดร สุธิดา โงนคํา Ph.D.(Teaching English to Speakers of Other Languages) 

ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ดานวิวัฒน Ph.D.(Applied Linguistics) 

ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร  Ph.D. (Applied Linguistics) 

ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน ศรีใคร M.A.(Applied Linguistics) 

ผศ. ศศิกานต โฆษิตตระกูล กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

ผศ. ศรีสอางค นิติวรคุณาพันธุ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

อ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร Ph.D.(Applied Linguistics) 

อ.ดร. บุษบามินตรา ฉลวยแสง Ph.D.(Linguistics and English Language) 

อ.ดร. ประดิษฐ แสงสุกวาว ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

อ.ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร ปร.ด.(ภาษาศาสตร) 

อ.ดร. ภารดี ตั้งแตง Ph.D. (Translation Studies) 

อ.ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต Ph.D.(English Language Studies) 

อ.ดร. สุบรรณ แกวกันยา Ph.D.(Curriculum and Instruction) 

อ. กนกพรรณ ทองปอง ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 

อ. เกวลิน ปวบุญสิริวงศ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

อ. นวลจันทร ประดุจชนม ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อ. บัญชาการ สมีเพ็ชร ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกตดานการสอนภาษาอังกฤษ) 

อ. ปยะพร ปุณณกะศิริกุล อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

อ. พีรวิธณ สัทธรรมนุวงศ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ) 

อ. ศิราย ุโพธ์ิวันนา กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

อ. อนงคนาฏ นุศาสตรเลิศ อ.ม.(ภาษาศาสตร) 

สาขาวิชาภาษาไทย  

รศ.ดร.จักรกฤษณ ดวงพัตรา ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 

ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย อ.ด.(ภาษาไทย) 

ผศ.ดร.รัตนา จันทรเทาว ปร.ด.(ภาษาศาสตร) 

ผศ.ดร.วาลี ปรีชาปญญากุล ปร.ด.(สื่อสารมวลชน) 

ผศ.ดร.วิรัช วงศภินันทวัฒนา ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
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สาขาวิชาภาษาไทย(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ Ph.D.(Gender Studies and Thai Literature) 

ผศ.สาริสา อุนทานนท ศศ.ม.(ภาษาศาสตรและภาษาเอเชียอาคเนย) 

อ.ดร.แกวตา จันทรานุสรณ ปร.ด.(ไทศึกษา) 

อ.ดร. ทินวัฒน สรอยกุดเรือ ปร.ด.(ภาษาไทย) 

อ.ดร. ศุภกิต บัวขาว ปร.ด.(ภาษาศาสตร) 

อ.ดร.อุมารินทร ตุลารักษ ปร.ด.(ไทศึกษา) 

อ. อิศเรศ ดลเพ็ญ อ.ม.(ภาษาไทย) 

สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา  

รศ.ดร. ดารารัตน เมตตาริกานนท อ.ด.(ประวัติศาสตร) 

ผศ.ดร. ธนนันท บุนวรรณา Ph.D.(History of Vietnam) 

ผศ. ชลิต ชัยครรชิต ศศ.ม.(มานุษยวิทยา) 

อ.ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ ปร.ด.(สหวิทยาการ) 

อ.ดร.เวียงคํา  ชวนอุดม Ph.D.(Archaeology) 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  

ศ.ดร. ประยงค แสนบุราณ Ph.D.(Philosophy) 

รศ. เอกศักดิ ์ยุกตะนันทน อ.ม.(ปรัชญา) 

ผศ.ดร. คําแหง วิสุทธางกูร Ph.D.(Philosophy) 

ผศ.ดร.พุทธรักษ ปราบนอก      ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) 

ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา Ph.D.(Philosophy) 

ผศ. อัครยา สังขจันทร อ.ม.(ปรัชญา) 

อ.ดร. กรรณิกา คําด ี Ph.D.(Philosophy) 

อ.ดร. วิเชียร แสนม ี Ph.D.(Philosophy) 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

รศ.ดร. บัวพันธ พรหมพักพิง Ph.D.(Development Studies) 

ผศ.ดร.ฟารุง มีอุดร Ph.D.(Economics and Internatinal Development) 

ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ Ph.D.(Environmental Design and Planning) 

อ.ดร. ธนพฤกษ ชามะรัตน ปร.ด.(สังคมวิทยา) 

อ.ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล Ph.D.(Ethnology) 

อ.ดร.สมพันธ เตชะอธิก ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 

อ.มานะ นาคํา ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร. ประสิทธ์ิ คุณุรัตน ปร.ด.(ไทศึกษา) 

รศ.ดร. เศกสรรค ยงวณิชย Dr.rer.nat.(Physical Geography) 

รศ.ดร. สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม Ph.D.(Geography) 

รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข Ph.D.(Sociology) 

รศ. พิธันดร นิตยสุทธ์ิ M.Phil.(Development Administration) 

ผศ.ดร. วิยุทธ จํารัสพันธุ Ph.D.(Rural Sociology) 

ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม ปร.ด.(สหวิทยาการ) 

ผศ.ดร. สุขุมวิทย ไสยโสภณ ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา) 

อ.ดร. รุงอรุณ บุญสายันต ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

อ.ดร.วีระกุล  ชายผา Ph.D.(Social Sciences) 

อ. จักรกฤษ กมุทมาศ ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) 

อ. ชนะวิทย อนุสุเรนทร ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) 

อ.พรสรรค ปยนันทิศักดิ์ M.S.(Global Studies and International Affairs) 

อ. อิมรอน โสะสัน M.A.(Conflict Analysis and Management) 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

รศ.ดร. พรอัมรินทร พรหมเกิด ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ Ph.D.(Comparative Culture and Area Studies) 

ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน ปช.ด.(ประชากรศาสตร) 

ผศ. ปนปนัทธ เผือกพันธ สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 

อ.ดร. จักรพันธ ขัดชุมแสง Ph.D.(Anthropology) 

อ.ดร. พัชรินทร ลาภานันท Ph.D.(Anthropology) 

อ.ดร. รักชนก ชํานาญมาก ปร.ด.(สังคมวิทยา) 

อ. สมใจ ศรีหลา มน.ม.(มานุษยวิทยา) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล Ph.D.(Architecture) 

รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ ผ.ม.  

ผศ.ดร.ชูพงษ ทองคําสมุทร ปร.ด.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

ผศ.ดร. ชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ Ph.D.(Architecture) 

ผศ.ดร. ทรงยศ วีระทวีมาศ Ph.D.(Architecture) 

ผศ.ดร. นพดล ตั้งสกุล Ph.D.(Architecture) 
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สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 

ผศ.ดร. พรณรงค ชาญนุวงศ Ph.D.(Social Economy) 

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท Ph.D.(Land Use Planning, Management and Design) 

ผศ.ดร. วารุณี หวัง Doctor of Engineering(Architectural Design) 

ผศ.ดร. สุรกานต รวยสูงเนิน ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 

ผศ.ดร. สักการ ราษีสุทธ์ิ Doctor of Philosophy(Architecture) 

ผศ. กุลศรี ตั้งสกุล สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) 

ผศ. กฤตภัทร ถาปาลบุตร สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

ผศ. เขมโชต ภูประเสริฐ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 

ผศ. ธนสิทธ์ิ จันทะรี ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 

ผศ. เบญจวรรณ ทัศนลีลพร ศศ.ม.(ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม) 

ผศ. ประพันธพงศ จงปติยัตต สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) 

ผศ. วาริน บุญญาพุทธิพงศ M.Arts.(Textile Design) 

ผศ. สิทธา กองสาสนะ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 

ผศ.รท. อรรถ ชมาฤกษ สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน) 

ผศ. อธิป อุทัยวัฒนานนท สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 

อ.ดร. จันทนีย จิรัณธนัฐ Dortoral Degree (Environmental Science, Division of 

Environmental Planning) 

อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 

อ.ดร.ณัฏฐพงศ พรหมพงศธร ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 

อ.ดร. พีรนิธิ อักษร Dortor of Engineering(Construction and Infrastructure 

Management) 

อ.ดร. วรัฐ ลาชโรจน Ph.D.(Architecture) 

อ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศสุวรรณ ผด.(การวางแผนภาคและเมือง) 

อ.ดร. สุภาพร อรรถโกมล ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 

อ.ดร.สัญชัย  สันติเวส Ph.D.(Desing Arts) 

อ.กิตติวรรณ ไตรรัตนศิริชัย Master of Fine Arts(Communication Design) 

อ.เกศินี ศรีสองเมือง Master of Fine Arts(Design/Textile) 

อ.ดารารัตน คําเชียงตา M.Sc.(Urban Environmental Management) 

อ.ฐานันดร ศรีธงชัย M.Sc.(Renewable Energy and Architecture) 

อ. ธันฐกรณ พงศพิมล สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 



 

 

คณาจารยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

175 

 ค
ูมือ

นัก
ศึก

ษา
 2

55
9 

 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ. ธรรมวัฒน อินทจักร Certificat d' Etudes Approfondies en Architceture(Villes 

Orientales Metropoles D'Ase Pacifique) 

อ. ธีรศักดิ์ สิงหปรีชา สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

อ. นรากร พุทธโฆษ สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

อ.นิชา ตันติเวสส สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 

อ. นิธิวดี ทองปอง ภ.สถ.ม.(ภูมิสถาปตยกรรม) 

อ. นิสรา อารณุี สถ.ม.(สถาปตยกรรมศาสตร) 

อ. รุงจิต จารุพงษทวิช M.Arch.(Architecture) 

อ. สุกัญญา พรหมนารท Master of Urban Planning(Urban Planning) 

อ. สมหญิง พงศพิมล ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

อ. อานัติ วัฒเนสก M.Arch.(Architecture) 

คณะะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

กลุมวิชาการตลาด  

รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ Ph.D.(Management) 

รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช Ph.D.(Marketing) 

ผศ.ดร. กอพงษ พลโยราช Ph.D.(International Management) 

ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธ์ิ  ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) 

ผศ.ปรเมศวร จรัสเมธากุล บธ.ม. (การตลาด) 

อ.ดร.อานนท คําวรณ  Ph.D.(Marketing) 

อ.นริสรา พาลุสุข  M.Sc.(Marketing Management) 

อ.ปรวรรณ เสนาไชย  ศศ.ม.(นิเทศศาสตร) 

อ.อันธิกา เอมแยม  Master of Communication (Digital Media) 

กลุมวิชาการทองเท่ียว  

ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร Ph.D.(Architectural Heritage Management and Tourism) 

ผศ.ดร.วุธพงศ ลาภเจริญ  D.M.(Communication Management) 

อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร Ph.D.(การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว) 

อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล Ph.D.(Architectural Heritage Management and Tourism) 

กลุมสาขาการโรงแรมและอีเวนท  

รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ D.B.A.(Business Administration) 

ผศ.ดร.สุวีรณัสญ ปรัชญคุปต  Ph.D.(Hospitality Management) 

อ.ดร.ทองรวี ศิลานอย  Ph.D.(Hospitality Management) 
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กลุมสาขาการโรงแรมและอีเวนท(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.ดร.พัชราภรณ มหาสุวีระชัย  Ph.D.(Hospitality Administration) 

อ.ณัฏฐกานต ณ ไพร ี M.B.A.(Hospitality and Tourism Management) 

กลุมวิชาการบัญชี  

ผศ.ดร.ช่ืนจิตร อังวราวงศ  ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) 

ผศ.ดร. นภาพร  ลิขิตวงศขจร บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ  ศุทธชัย Ph.D.(Accountancy) 

ผศ. อนุรักษ  ทองสุโขวงศ บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) 

อ.ดร.ปวีนา กองจันทร  Ph.D.(Accounting) 

อ.ธนิดา อุทยาพงษ  บธ.ม. 

อ.ปนประภา แสงจันทร   บธ.ม. 

อ.เยาวนุช รักสงฆ  วท.ม.( เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

อ.วิชชุลดา เวชกูล   บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) 

กลุมวิชาการจัดการ  

รศ.ดร.กฤตพา  แสนชัยธร ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) 

ผศ.ดร.ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย  ปร.ด.(การจัดการ) 

ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย  D.M.S.(Management Science) 

ผศ.ดร.อารีย นัยพินิจ  Ph.D.(Public Administration) 

ผศ.วรุณ ตันตระบัณฑิตย  พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

ผศ.สุกานดา นาคะปกษิณ  บธ.ม. (Management) 

อ.ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม Ph.D(Management) 

อ.ดร.ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล  บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) 

อ.เทียนทิพย บัณฑุพาณิชย  Master of Science Logistics and Innovation 

คณะเศรษฐศาสตร 

รศ.ดร. กัลปพฤกษ ผิวทองงาม Ph.D.(Agricultural Economics) 

รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ Ph.D.(Agricultural Economics) 

รศ. มันทนา สามารถ M.A.(Economics) 

รศ. สุเมธ แกนมณ ี พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 

รศ. อนงคนุช เทียนทอง พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) 

ผศ.ดร.จักรพันธ  สุขสวัสดิ์ Ph.D.(Ecology) 

ผศ.ดร. จงรักษ หงษงาม Ph.D.(Economics) 

ผศ.ดร.ภูมิสิทธ์ิ  มหาสุวีระชัย Ph.D.(Agricultural Economics) 
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คณะเศรษฐศาสตร(ตอ)  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ. จินตนา สมสวัสดิ ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) 

อ.ดร.ชัยพร  วิเทศสนธิ Doctor of Business Administration 

อ.ดร.ธัญมัชฌ  สรุงบุญมี Ph.D.(Economics) 

อ.ดร.วรวรรณ  ชาญดวยวิทย Ph.D.(Economics) 

อ.ดร.ศิวาพร  ฟองทอง Ph.D.(Economics) 

อ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน Ph.D.(Economics) 

อ.ดร.อรอนงค  พัวรัตนอรุณกร Ph.D.(Economics) 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี Ph.D.(Musicology) 

รศ.ดร.เดชา ศิริภาษณ ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรฒ) 

รศ.ดร.นิยม  วงศพงษคํา  ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) 

ผศ.ดร.คเณศ  ศีลสัตย   Ph.D. (Ancient Indian and Asian Studies)  

ผศ.ดร.จตุพร สีมวง  ปร.ด.(ดนตรี)  

ผศ.ดร.ดวงจันทร  นาชัยสินธุ  ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรฒ) 

ผศ.ดร.ทรงวิทย  พิมพะกรรณ  ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)  

ผศ.ดร.บุรินทร  เปลงดีสกุล  ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรฒ) 

ผศ.จรัญ  กาญจนประดิษฐ  ศป.ม.(มานุษยดุริยางคศิลป) 

ผศ.เจนวิทย  พิทักษ ค.บ.(ดนตรี) 

ผศ.ภาณุ  อุดมเพทายกุล ศ.ม.(ประติมากรรม) 

ผศ.ธวัชชัย  ชางเกวียน  ศ.ม.(ประติมากรรม) 

ผศ.รณภพ  เตชะวงศ  ศ.ม.(จิตรกรรม) 

ผศ.ศุภกิจ  จารุจรณ  ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)  

ผศ.สมิต ตะกรุดแกว ศบ.(เครื่องเคลือบดินเผา) 

ผศ.อานนท สังวรด ี ศม.(ภาพพิมพ) 

อ.ดร.กิตติสันต ศรีรักษา ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)  

อ.ดร.พงษพิทยา สัพโส ปร.ด.(ดนตรีศึกษา) 

อ.ดร.พรพรรณ แกนอําพรพันธ  Ph.D.(Music) 

อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง ปร.ด.(ไทยศึกษา) 

อ.ดร.สุเนตร  โพธิสาร Ph.D.(History) 

อ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ  ปร.ด.(ดนตรีวิทยา) 

อ.กษม  อมันตกุล  คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  
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คณะศิลปกรรมศาสตร(ตอ)  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ.เจด็จ  ทองเฟอง ศม.(ประติมากรรม) 

อ.ทรงวุฒิ  แกววิศิษฏ  ศ.ม.(จิตรกรรม)  

อ.นงนุช ภูมาล ี ศศ.ม.(ประวัติศาสตรศิลปะ) 

อ.บัญชา  ควรสมาคม  ศ.ม.(ประติมากรรม)  

อ.ประจักษ  สุปนต ี ศ.ม.(ประติมากรรม) 

อ.วิจิตร วินทะไชย ศศ.ม.(ปรัชญา) 

อ.พยุงศิลป  เปศรี  ศศ.ม.(การบริหารการพัฒนา)  

วิทยาเขตหนองคาย 

คณะบริหารธุรกิจ  

ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน D.B.A.(Financial Accounting) 

ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร บธ.ด. (การบัญชี) 

ผศ.ดร.วรางคณา  ถาวรวิริยะตระกูล Ph.D.(Geography) 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ  อัครางกูร Ph.D.(Tourism Manangement) 

อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร Ph.D.(Economie Sociale) 

อ.ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ Ph.D.(Management) 

อ.ดร.ธีระวัฒน  เจริญราษฏร Ph.D.(Economics) 

อ.ดร.นารา กิตติเมธีกุล บธ.ด.(ธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง) 

อ. ชีวานันท วุฒิพันธุ บธ.ม.(การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร) 

อ.นุชจรินทร โลหะปาน บธ.ม.(การเงินและบัญชี) 

อ.ประภัสสร ซื่อตรง บธ.ม.(การจัดการการบิน) 

อ. ผไทรัฐ พงษประเทศ บช.ม.(การบัญชี) 

อ. ภาชินี สีบุญเรือง บธ.ม.(การจัดการการบริการและการทองเท่ียวนานาชาติ) 

อ. รัฐการ บัวศรี M.B.(Marketing) 

อ.วราภรณ ดานศิริ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

อ. วัลภา ถมยา บช.ม.(การบัญชี) 

อ. สิริวงษ เอียสกุล บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 

อ. สุพัตรา สรอยเพ็ชร บธ.ม. 

อ.ศุภวัตร มีพรอม บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

อ. ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ศ.ม.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 

อ. อังควรา ณ สุนทร ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) 

คณะสังคมศาสตรบูรณาการ 

รศ.ดร.พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน Doctor of Juridical Science(Employment Discrimination) 
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คณะสังคมศาสตรบูรณาการ(ตอ)  

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

รศ.ดร.อภิรัตน เพ็ชรศิริ Doctor of Juridical Science 

ผศ.ดร.ณัฏฐธนิน  เอ้ือศิลป Ph.D.(Applied Economics) 

ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล Ph.D.(เศรษฐศาสตร) 

ผศ.ดร.บดี  ปุษยายนันท ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ  อาจริยอาจอง Doktor der Agrarwissenschaften(Agricultural Economics) 

ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ ศศ.ด.(พัฒนศาสตร) 

ผศ. มานิตย ผิวขาว ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

อ.ดร. ศักรินทร นนทพจน Ph.D.(Economic Developmnet) 

อ.ดร. สุนทร ีบูชิตชน Doctor of Juridical Science(Economics and Law) 

อ.กลวยไม พรหมดี ร.ม.(ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

อ.คมกฤช ฟองยอย น.ม.(กฏหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) 

อ.ธนิตย มุงคุณแสน น.ม.(นิติศาสตร) 

อ.ปรมาภรณ วีระพันธ น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) 

อ.ปณฑารีย อินยา M.A(Environment, Development and Policy) 

อ.ภีชญา จงอุดมการณ Magister Legum(International Contract Law) 

อ. มัลลิกา สมพลกรัง ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

อ.สมศักดิ์ ทองเอ่ียม น.ม. 

อ. อภิรด ี วงศศิริ ศศ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 

อ. อุมาพร กาฬแสน น.ม.(นิติศาสตร) 

อ.อัจฉราพร สีหวัฒนะ น.ม.(นิติศาสตร) 

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร 

รศ.ดร. วิรชั จิ๋วแหยม Ph.D.(เทคโนโลยีการเกษตร) 

ผศ.ดร. กฤษดา คาเจริญ ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 

ผศ.ดร. กิติยาพร พงษประเทศ วท.ด.(เคมี) 

ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) 

ผศ.ดร. ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ Sc.D.(Agriculture and Aguatic Resources Mangagement) 

ผศ.ดร. ณัฐจรีย จิรัคคกุล D.Eng.(Food Engineering and Bioprocess Technology) 

ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน Dr.rer.nat.(Computational Chemistry) 

ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธ์ิ ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

ผศ.ดร. บังอร เหมัง วท.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) 

ผศ.ดร. มานพ ศรีอุทธา ปร.ด.(เคมี) 
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คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ผศ.ดร.วิไลลักษณ เครือเนตร ปร.ด.(สัตววิทยา) 

ผศ.ดร. สิริวิชญ เตชะเจษฎารังษี Ph.D.(Mechanical Engineering) 

ผศ.ดร.อนันต เครือทรัพยถาวร ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) 

ผศ. ภาสกร แสนจันแดง วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) 

ผศ. รัชนีกรณ มาพะเนาว วท.ม.(การประมง) 

อ.ดร. กานดา ศรอินทร ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา) 

อ.ดร.จุมาพร โสหนองบัว ปริญญาเอก 

อ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) 

อ.ดร. ชลธิชา มะสุใส Ph.D.(Organic Chemistry) 

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพ่ิม Ph.D.(Doktoratsstudium Sportwissenschaften) 

อ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี วท.ด.(ฟสิกส) 

อ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน Ph.D.(Plant  Biology) 

อ.ดร. นิภาพร เส็งคําปาน Ph.D.(Chemical, physical and biological features of Okra pectin) 

อ.ดร. นุชนาฏ ผลเกิด ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 

อ.ดร.ประภาพิมนต ปริวัติ ปร.ด.(สรีรวิทยา) 

อ.ดร.ปยรัตน อัฐรัตน Dr.rer.nat.(พฤษศาสตร) 

อ.ดร. ปโยรส หงษาชาติ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

อ.ดร. พรรณรัตน กวยเจริญพานิชก ปร.ด.(สถิติประยุกต) 

อ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

อ.ดร. มัลลิกา จันทรังษี วท.ด.(ชีวเคมี) 

อ.ดร.รัชตะ โปชยวณิช ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

อ.ดร. วิชัย เสริมผล Ph.D.(Agriculture Science) 

อ.ดร.วีระยุทธ สุภิวงศ Ph.D.(Biology) 

อ.ดร.วัลลภา วงศศีลธรรม ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

อ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร วท.ด.(วัสดุศาสตร) 

อ.ดร.อชิระ หิรัญตระกูล ปริญญาเอก 

อ.ดร.อริยะ นามวงศ ปร.ด.(วิทยาศาสตรเชิงคํานวน) 

อ. เจษฎา โสตถิปณฑะ วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส) 

อ. ณชยุต จันทโชติกุล วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

อ. นพคุณ บุญสิม วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อ. ปโยธร อุราธรรมกุล วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
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คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร(ตอ) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

อ. รัตนสุดา ไชยเชษฐ วท.ม.(การประมง) 

อ. ศรัญญา กัลยจาฤก วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อ. สาธิต กระเวนกิจ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อ. สุกัลญา ศิริมาตร วท.ม.(สถิติประยุกต) 

อ. สุทธิลักษณ ขวัญไตรรัตน วท.ม.(เภสัชศาสตรชีวภาพ) 

อ. อาภากร สกุลสถาพร วท.ม.(พันธุศาสตร) 

อ. อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล วท.ม.(Environmental Management) 
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6.2 รายนามบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

1.   นางสุจิตรา   ทัศนจินดา หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2.   นางแววตา วรรณคํา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

3.   นายประสงค   ตอโชติ  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

4.   นางรัตติยากร   วิมลศิริ  นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

5.   นางหอมหวล   นาถํ้าเพชร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

6.   นางดิลกรัตน   โคตรสุมาตย นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

7.   นายจิรพัฒน   จันทะไพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

8.   นางสาววัชรินทร แพงศรี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

9. นายสุพัฒน   พิบูลย  พนักงานธุรการ  ส 3 

10. นางหนูแดง   ตาบานดู  พนักงานพิมพ  ส 3 

11. นายธีรพล   มะลิดา  พนักงานสถานท่ี บ 2 

12. นายไพศาล   แสงสุวรรณ พนักงานท่ัวไป บ 2 

13. นายเฉลย   บุตรปาละ พนักงานขับรถยนต ส 1 

14. นางสาวศิตธีรา   สโมสร  นักวิเทศสัมพันธ 

15. นางสาวนันทิยา ศิลาชัย  นักวิเทศสัมพันธ 

16. นางพัชลี    พวงคต  นักวิชาการศึกษา 

17. นางสาวพรนภา โยธาฤทธ์ิ  นักวิชาการศึกษา 

18. นางพาณิภัค   พระชัย  นักวิชาการศึกษา 

19. นางเยาวลักษณ   แหลงหลา นักวิชาการศึกษา 

20. นางสาวนวพร หนูเส็ง  นักวิชาการศึกษา 

21. นางสาวปทมา สมพงษ  นักวิชาการศึกษา 

22. นายภาสพงษ ฉัตรดอน  นักวิชาการศึกษา 

23.  นางสาวพนัชกร โชคลา  นักวิชาการศึกษา 

24. นางสาวศิริพร เบญจมาศ นักวิชาการศึกษา 

25. นายอนุสรณ   มั่นคง  นักวิชาการศึกษา 

26. นายอภิเชษฐ   บุญจวง  นักสารสนเทศ 

27. นายรัฐพล  สมบูรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

28. นางศิรินธร สุวรรณทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 

29. นางสาววิไลพร นามหงษา นักวิชาการเงินและบัญชี 

30. นางสาววรินภธร นันตะเวชกูล นักวิชาการพัสดุ 

31. นางรุงนิภา คนล้ํา  คนงาน 
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