
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่  ๑๔๙๕ /๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณาจารย์บณัฑิตศึกษา  
 

   

  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร                  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดํา เนินไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ          
ในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๔            
จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี  เจติยานนท์ 
๑.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.กิจการ  พรหมมา 
๑.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา  ณรงค์ฤทธ์ิ 
๑.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร  กงบังเกิด 
๑.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักด์ิ  อินทนนท์ 
๑.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.รักษ์  ด่านดํารงรักษ์ 
๑.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  ทาตระกูล 
๑.๘   รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์  พิมพา  
๑.๙   รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเทพ  พงษ์ประเสริฐ 
๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน  เปรมประสิทธ์ิ 
๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  สุวรรณเมฆ 
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เดช  วัฒนชัยย่ิงเจริญ 
๑.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  เจียมย่ังยืน 
๑.๑๔ รองศาสตราจารย์จิราภรณ์  สอดจิตร์ 
๑.๑๕ รองศาสตราจารย์พัฒนา  ราชวงศ์ 
๑.๑๖ รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี 
๑.๑๗ รองศาสตราจารย์กมลวรรณ  โรจน์สุนทรกิตติ 
๑.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณิตา  ธนเจริญชนภาส 
๑.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรพร  รักษ์งาร 
๑.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ 
๑.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  อัมพรสถิร 
๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  เปรมจิต 
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๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  แสงอ่อน 
๑.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริตา  ธนสุกาญจน์ 
๑.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา  น้อยทัพ 
 ๑.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณทริกา  รัตนตรัยวงศ์ 
๑.๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี  กระจายกลาง 
๑.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  สนธิเพ่ิมพูน 
๑.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา  หอมหวล 
๑.๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  สุวรรณศรี 
๑.๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  แสนยงค์ 
๑.๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญทอง  สิงห์จานุสงค์ 
๑.๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ  ฉายประสาท 
๑.๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอรส  รักชาติ 
๑.๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอินทุ์  ประไชโย 
๑.๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ศรีจําเจริญ 
๑.๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร  แพ่งนคร 
๑.๓๘ ดร.กัมปนาท  ปิยะธํารง 
๑.๓๙ ดร.ขนิษฐา  จุตรัตนมงคล 
๑.๔๐ ดร.คํารพ  รัตนสุต 
๑.๔๑ ดร.จรัสดาว  คงเมือง 
๑.๔๒ ดร.จรูญ  สารินทร์ 
๑.๔๓ ดร.ชัชวาลย์  จันทรวิจิตร 
๑.๔๔ ดร.ทิพวรรณ  ทองสุข 
๑.๔๕ ดร.นิติพงศ์  จิตรีโภชน์ 
๑.๔๖ ดร.พงษ์ศักด์ิ  อยู่หุ่น 
๑.๔๗ ดร.พันธ์ทิพย์  กล่อมเจ๊ก 
๑.๔๘ ดร.ภนิตดา  เชนรัชชสิทธ์ิ 
๑.๔๙ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร  
๑.๕๐ ดร.วภากร  ศิริวงศ์ 
๑.๕๑ ดร.วรสิทธ์ิ  โทจําปา 
๑.๕๒ ดร.ศศิวิมล  จิตรากร 
๑.๕๓ ดร.สุภาพรรณ  ธรรมสุวรรณ 
๑.๕๔ ร้อยเอก ดร.อนุชิต  วงศาโรจน์ 
๑.๕๕ ดร.ภัทรภร  ทัศพงษ์ 
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๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๒.๑   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงคุณเมตตจิตต์  นวจินดา 

 ๒.๒   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์ 
 ๒.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา  สุรภิพงศ์พันธ์ 
 ๒.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อนงค์นาฏ  ภักดีณรงค์ 
 ๒.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ไพโรจน์  ศรีอรุณ 
 ๒.๖   ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ 
 ๒.๗   ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์  คอวนิช 
 ๒.๘   ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษศิริ  วิศิษฐ์พรหม 
 ๒.๙   ทันตแพทย์หญิง ดร.บุณทริกา  ช่ืนจิตกุลถาวร 
 ๒.๑๐ ทันตแพทย์หญิง ดร.ประวีณา  โอภาพรอมร 
 ๒.๑๑ ทันตแพทย์หญิง ดร.พจมาลย์  โตเทียม 
 ๒.๑๒ ทันตแพทย์หญิง ดร.มยุรัชฎ์  สามี 
 ๒.๑๓ ทันตแพทย์หญิง ดร.รัชดาภรณ์  เค้ามงคลกิจ 
 ๒.๑๔ ทันตแพทย์หญิง ดร.รุ่งอรุณ  เกรียงไกร 
 ๒.๑๕ ทันแพทย์หญิง ดร.วีรญา  ตันทนาภรณ์กุล 
 ๒.๑๖ ทันตแพทย์หญิงสุทธิพลินทร์  สุวรรณกุล 
 ๒.๑๗ ทันตแพทย์หญิงนวภรณ์  จิตตภิรมย์ศักด์ิ 
 ๒.๑๘ ทันตแพทย์หญิงสุวิมล  เจตนาเช่ียวชาญกิจ 
 ๒.๑๙ ทันตแพทย์หญิงจันทร์ทิภา  จบศรี 
 ๒.๒๐ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์ 
  ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๓.๑  ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  โอทกานนท์ 

 ๓.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข  หิงคานนท์ 
 ๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สันตยากร 

๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  วรรณพรศิริ 
๓.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  โอบะ 
๓.๖  ดร.ชุลีกร  ด่านยุทธศิลป์ 
๓.๗  ดร.ฐิติอาภา  ต้ังค้าวานิช 
๓.๘  ดร.รัตนชฎาวรรณ  อยู่นาค 
๓.๙  ดร.ประทุมา  ฤทธ์ิโพธ์ิ 
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 ๔. คณะแพทยศาสตร ์
 ๔.๑   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธ์ิ  พรรณนารุโรทัย 

๔.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประทีป  วรรณิสสร 
๔.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์  พงษ์เจริญ 
๔.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดศักด์ิ  ผลจันทร์ 
๔.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพล  วอง 
๔.๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์  วรรณภิระ 
๔.๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ 
๔.๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี  อุทัยแสงสุข 
๔.๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร  สําราญ 
๔.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย 
๔.๑๑ นายแพทย์ ดร.ณตพล  ศุภณัฐเศรษฐกุล 
๔.๑๒ ดร.ไพฑูรย์  ช่วงฉ่ํา 
๔.๑๓ ดร.จิระภา  ขําพิสุทธ์ิ 
๔.๑๔ ดร.อภิชัย  อภิชาตบุตร 
๔.๑๕ พันเอกนายแพทย์ทวีศักด์ิ  นพเกษร 
๔.๑๖ นายแพทย์ธานินทร์  ฉัตราภิบาล 
๔.๑๗ นายแพทย์ธีระยุทธ  หยกอุบล 

  ๔.๑๘ นายแพทย์พีรยุทธ  สิทธิไชยากุล 
๔.๑๙ นายแพทย์เอกวีร์  ศรีปริวุฒิ 
๔.๒๐ นายแพทย์เอกอมร  เทพพรหม 
๔.๒๑ แพทย์หญิงพัชรดา  อมาตกุล 
๔.๒๒ แพทย์หญิงสุธาสินี  ธรรมอารี 
๔.๒๓ นายแพทย์ธนกร  ลักษณ์สมยา 
๔.๒๔ แพทย์หญิงนํ้าทิพย์  ทับทิมทอง 
๔.๒๕ นายแพทย์อาทิตย์  เหล่าเรืองธนา 
๔.๒๖ แพทย์หญิงพัชรินทร์  ปิงเมืองแก้ว 

 ๕. คณะเภสัชศาสตร์ 
๕.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ 
๕.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์ 
๕.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา  วิโยชน์ 
๕.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์ 
๕.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  พิทักษ์สุธีพงศ์ 
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๕.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  โกรานา 
๕.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ  วระนุช 
๕.๘   รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  ศรีพลากิจ 
๕.๙   รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา  เปลี่ยนบางช้าง 
๕.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา 
๕.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล  สังข์ทองจีน 
๕.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  วิทยาอารีย์กุล 
๕.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม  ทรายอินทร์ 
๕.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัถวุฒิ  แซ่ลิ้ม 
๕.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ 
๕.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  พิศุทธานันท์ 
๕.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  สนธิสมบัติ 
๕.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  น่ิมพิทักษ์พงศ์ 
๕.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ  โลหิตนาวี 
๕.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร  ประพันธ์วัฒนะ 
๕.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์  กิจบรรณเดช 
๕.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี  ติยะบุญชัย 
๕.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ  ประพฤติบัติ 
๕.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์  มากมี 
๕.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  ต้ังสําราญจิต 
๕.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อุ่นอรุณ 
๕.๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสร  สารพันโชติวิทยา 
๕.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัมษ์  เจษฎาญานเมธา 
๕.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพวรรณ  ศรีวิไล 
๕.๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์  พลนอก 
๕.๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวุฒิ  รุจิวิพัฒน์ 
๕.๓๒ ดร.อัลจนา  เฟ่ืองจันทร์ 
๕.๓๓ ดร.กุลธิดา  ไชยจินดา 
๕.๓๔ ดร.ขวัญชัย  รัตนมณี 

   ๕.๓๕ ดร.ชวนชม  ธนานิธิศักด์ิ 
๕.๓๖ ดร.ช่ืนจิตร  กองแก้ว 
๕.๓๗ ดร.ดํารงศักด์ิ  เป๊กทอง 
๕.๓๘ ดร.ธนศักด์ิ  เทียกทอง 
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๕.๓๙ ดร.ธีรพล  ทิพย์พะยอม 
๕.๔๐ ดร.นันทวรรณ  กิติกรรณากรณ์ 
๕.๔๑ ดร.นิลวรรณ  อยู่ภักดี 
๕.๔๒ ดร.เพ็ญศรี  เจริญสิทธ์ิ 
๕.๔๓ ดร.ภัควดี  เสริมสรรพสุข 
๕.๔๔ ดร.ศราวุฒิ  อู่พุฒินันท์ 
๕.๔๕ ดร.ศิรดา  มาผันต๊ะ 
๕.๔๖ ดร.อรนันท์  เกิดพินธ์ 
๕.๔๗ ดร.พัชราภรณ์  สุดชาฎา 
๕.๔๘ ดร.สุดาพร  วงค์วาร 

 ๖. คณะมนุษยศาสตร์ 
๖.๑   ศาสตราจารย์ (พิเศษ)ก่ิงแก้ว  อัตถากร 
๖.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  สยะนานนท์ 
๖.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ 
๖.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง 
๖.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน์ 
๖.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ 
๖.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.สนม  ครุฑเมือง 
๖.๘   รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  เครือทอง 
๖.๙   รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ์ 
๖.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์ 
๖.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สิงห์น้อย 
๖.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  ทะกอง 
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล 
๖.๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์ 
๖.๑๕ รองศาสตราจารย์  นาวาโทวัฒนชัย  หมั่นย่ิง 
๖.๑๖ รองศาสตราจารย์ นุชนาฎ  ดีเจริญ 
๖.๑๗ รองศาสตราจารย์ ประทีป  นักป่ี 
๖.๑๘ รองศาสตราจารย์ วนิดา  บํารุงไทย 
๖.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ  ทิพย์คง 
๖.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ศิลปอาชา 
๖.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง 
๖.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  พัดเกตุ 
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๖.๒๓ ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์ 
๖.๒๔ ดร.ชวนพิศ  เทียมทัน 
๖.๒๕ ดร.ทํารงลักษณ์  เอ้ือนครินทร์ 
๖.๒๖ ดร.นรัสถ์  กานต์ประชา 
๖.๒๗ ดร.บารนี  บุญทรง 
๖.๒๘ ดร.พงศกร  เมธีธรรม 
๖.๒๙ ดร.ศศิธร  จันทโรทัย 
๖.๓๐ ดร.ศิรพัชร์  ฌานเชาว์วรรธน์ 
๖.๓๑ ดร.สุดสรวง  ยุทธนา 
๖.๓๒ ดร.สุดากาญจน์  ปัทมดิลก 
๖.๓๓ ดร.โสภา  มะสึนาริ 
๖.๓๔ ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร 
๖.๓๕ ดร.อภิชัย  รุ่งเรือง 
๖.๓๖ ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ 
๖.๓๗ ดร.ฐิติรัตน์  สุวรรณสม 
๖.๓๘ ดร.พรวีร์  ทันนิเทศ 

  ๗. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 ๗.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ  เชาวกุล 

๗.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  เจียมศรีพงษ์ 
๗.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  ชาญวิชัย 
๗.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ 
๗.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธ์ิ  สอนประจักษ์ 
๗.๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ภระมรทัต 
๗.๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน  รัตนวิบูลย์สม 
๗.๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  บัวสุข 
๗.๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอ.หญิงวชิรา  พันธ์ุไพโรจน์ 
๗.๑๐ ดร.เกษวดี  พุทธภูมิพิทักษ์ 
๗.๑๑ ดร.จารุวรรณ  แดงบุบผา 
๗.๑๒ ดร.ชาตรี  ปรีดาอนันทสุข 
๗.๑๓ ดร.ภาสวรรณ  กรกชมาศ 
๗.๑๔ ดร.รัฐพล  ไชยรัตน์ 
๗.๑๕ ดร.วนาวัลย์  ดาต้ี 
๗.๑๖ ดร.นันทวัน  เหลี่ยมปรีชา 
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๗.๑๗ ดร.วราวุธ  ฤกษ์วรารักษ์ 
๗.๑๘ ดร.เพชรศรี  นนท์ศิริ 
๗.๑๙ ดร.ปาริชาติ  ราชประดิษฐ์ 
๗.๒๐ ดร.ศิริเพ็ญ  ดาบเพชร 

  ๘. คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘.๑   ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเที่ยง 

๘.๒   รองศาสตราจารย์  ดร.บัญชา  พนเจริญสวัสด์ิ 
๘.๓   รองศาสตราจารย์  ดร.บุญญา  เพียรสวรรค์ 
๘.๔   รองศาสตราจารย์  ดร.ปราโมทย์  มากชู 
๘.๕   รองศาสตราจารย์  ดร.รัตนา  สน่ันเมือง 
๘.๖   รองศาสตราจารย์  ดร.ศิริพงษ์  เปรมจิต 
๘.๗   รองศาสตราจารย์  ดร.สัมฤทธ์ิ  โม้พวง 
๘.๘   รองศาสตราจารย์ จรัญ  พรมสุวรรณ 
๘.๙   รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์  บุญสนอง 
๘.๑๐ รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ประเสริฐ 
๘.๑๑ รองศาสตราจารย์ วิวรรธน์  วณิชาภิชาติ 
๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ศรีวรรณ  ฤกษ์ภูริทัต 
๘.๑๓ รองศาสตราจารย์ สมชาย  กฤตพลวิวัฒน์ 
๘.๑๔ รองศาสตราจารย์ สมนึก  รมณีย์พิกุล 
๘.๑๕ รองศาสตราจารย์ อาทิตย์  เหล่าวาณิชวัฒนา 
๘.๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา  รัตนากรพิทักษ์ 
๘.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุจันทร์  จําปาไชยศรี 
๘.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์  เหมะวิบูลย์ 
๘.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล 
๘.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  กล่ําเทศ 
๘.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช  พืชมาก 
๘.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  นามนาค 
๘.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโนภาส  ชนลักษณ์ดาว 
๘.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี  ขําล้ําเลิศ 
๘.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  ศิริพรไพบูลย์ 
๘.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  มณีชูเกตุ 
๘.๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย  บงการณ์ 
๘.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  เพชร์โรจน์ 
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๘.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  มาสวัสด์ิ 
๘.๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สิริพิทักษ์เดช 
๘.๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระเบียน  วังคีรี 
๘.๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชาติ  ไตรผล 
๘.๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี  วัฒนชัยย่ิงเจริญ 
๘.๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  จินดารักษ์ 
๘.๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  วิรัชพินทุ 
๘.๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริน  ศรีปรางค์ 
๘.๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์  ชัยจํารัส 
๘.๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บุญผ่อง 
๘.๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักด์ิ  ประสานพันธ์ 
๘.๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญศึก  ตาลศรี 
๘.๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  เตติวัฒน์ 
๘.๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์  กงบังเกิด 
๘.๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโทหญิง ดร.นิภาภัทร  เจริญไทย 
๘.๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  อุดอ้าย 
๘.๔๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  นาอุดม 
๘.๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีย์  แก้วเจริญ 
๘.๔๗ ดร.จักรกฤษ  กลิ่นเอ่ียม 
๘.๔๘ ดร.เกษมสุข  อุงจิตต์ตระกูล 
๘.๔๙ ดร.เชิดศักด์ิ  ทัพใหญ่ 
๘.๕๐ ดร.คเชนทร์  แดงอุดม 
๘.๕๑ ดร.จตุรงค์  สุภาพพร้อม 
๘.๕๒ ดร.จักรกฤษณ์  สมพงษ์ 
๘.๕๓ ดร.จักรกฤษณ์  เสน่ห์ 
๘.๕๔ ดร.จันทร์จิรา  พยัคฆ์เพศ 
๘.๕๕ ดร.จุฑาทิพย์  นมะหุต 
๘.๕๖ ดร.ฉันทนา  พันธ์ุเหล็ก 
๘.๕๗ ดร.ช.วยากรณ์  เพ็ชญไพศิษฎ์ 
๘.๕๘ ดร.ชนัญ  ศรีชีวิน 
๘.๕๙ ดร.ชนิสรา  ศรีวัฒนาวรัญญู 
๘.๖๐ ดร.ตันหยง  ไกรวีระเดชาชัย 
๘.๖๑ ดร.นัฏพงษ์  ยงรัมย์ 



    -๑๐- 
 

๘.๖๒ ดร.นิมิตร   ศรีปรางค์ 
๘.๖๓ ดร.บุญจิรา  บุญทา 
๘.๖๔ ดร.บุรินทร์  กําจัดภัย 
๘.๖๕ ดร.ประสุข  โฆษวิฑิตกุล 
๘.๖๖ ดร.ปราณี  นางงาม 
๘.๖๗ ดร.พรรัตน์  ศรีสวัสด์ิ 
๘.๖๘ ดร.พรสวรรค์  อมรศักด์ิชัย 
๘.๖๙ ดร.พรรณี  สิทธิเดช 
๘.๗๐ ดร.พิไลพักตร์  ชูมาก 
๘.๗๑ ดร.มลิวรรณ  นาคขุนทด 
๘.๗๒ ดร.ยุทธพงษ์  อุดแน่น 
๘.๗๓ ดร.รัชฎา  ภัทรนิตย์ 
๘.๗๔ ดร.รัตนาพร  วังคีรี 
๘.๗๕ ดร.วราภรณ์  รัตตนงพิสัตย์ 
๘.๗๖ ดร.วันชัย  ขันนาม 
๘.๗๗ ดร.วันสุรีย์  มาศกรัม 
๘.๗๘ ดร.วิภารัตน์  เช้ือชวด ชัยสิทธ์ิ 
๘.๗๙ ดร.ศราวุฒิ  เถื่อนถ้ํา 
๘.๘๐ ดร.ศรีสังวาลย์  ลายวิเศษกุล 
๘.๘๑ ดร.ศุภัตรา  หวังสืบ 
๘.๘๒ ดร.สมชาย  มณีวรรณ์ 
๘.๘๓ ดร.สุจิตรา  สงวนสิน 
๘.๘๔ ดร.สุจิรา  พรหมนิมิตร 
๘.๘๕ ดร.สุนีย์  สีธรรมใจ 
๘.๘๖ ดร.สุภาพร  สุขเสริญ 
๘.๘๗ ดร.สุภาวรรณ  จันทร์ไพแสง 
๘.๘๘ ดร.อนุชา  แก้วพูลสุข 
๘.๘๙ ดร.อนุสรณ์  วรสิงห์ 
๘.๙๐ ดร.อมรรัตน์  อังเวโรจน์วิทย์ 
๘.๙๑ดร.อรวรรณ  กฤตสุนันท์กุล 
๘.๙๒ ดร.อัญชลี  สิริกุลขจร 
๘.๙๓ ดร.อัมพร  เวียงมูล 
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๘.๙๔ ดร.อุทัย  วิชัย 
๘.๙๕ ดร.อุบลวรรณ  บุญฉ่ํา 
๘.๙๖ ดร.อุมารินทร์  ป่ินตบแต่ง 
๘.๙๗ ดร.อุษณี  เกิดพินธ์ 
๘.๙๘ ดร.เอกรัฐ  ไทยเลิศ 
๘.๙๙ ดร.เอกสิทธ์ิ  เทียมแก้ว 
๘.๑๐๐ ดร.อนงค์พร  ไศลวรากุล 
๘.๑๐๑ ดร.ไกรศักด์ิ  เกษร  
๘.๑๐๒ ดร.ธีรภาพ  ฉันทวัฒน์ 
๘.๑๐๓ ดร.กิจติ  รอดเทศ 
๘.๑๐๔ ดร.สายรุ้ง  อวยพรกชกร 
๘.๑๐๕ ดร.เกรียงศักด์ิ  เตมีย์ 
๘.๑๐๖ Dr.Linda  Lim Mei Luan 
๘.๑๐๗ Dr.Antony  Harfield 

 ๙. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๙.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์  ฉิมภู่ 
๙.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา  ฤตวิรุฬห์ 
๙.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน  ว่องวิไลรัตน์ 
๙.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล 
๙.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย 
๙.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ  สารินทร์ 
๙.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา  ถาน้อย 
๙.๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พันธ์ุชนะ  สงวนเสริมศรี 
๙.๙   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์ 
๙.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ปรีชานุกูล 
๙.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิษฎ์  ชูพยัคฆ์ 
๙.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  สวัสดิดล 
๙.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี  สงวนเสริมศรี 
๙.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุ่มประดิษฐ 
๙.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์  บุญส่ง 
๙.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  เทพาวราพฤกษ์ 
๙.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี 
๙.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งแสง  นาครําไพ 
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๙.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ฉัตรดํารง 
๙.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  แสงอํานาจเดช 
๙.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ล่ําเลิศธน 
๙.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ศิษยนเรนทร์ 
๙.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ 
๙.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี  คงสมบัติ 
๙.๒๕ ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ  มีระเสน 
๙.๒๖ ดร.จงรักษ์  อรรถรัฐ 
๙.๒๗ ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์ 
๙.๒๘ ดร.จารุวรรณ  ทองสนิท โอคุมุระ 
๙.๒๙ ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักด์ิ 
๙.๓๐ ดร.ดามรัศมน  สุรางกูร 
๙.๓๑ ดร.ดํารงพันธ์ุ  ทองวัฒน์ 
๙.๓๒ ดร.นพวรรณ  บุญชู 
๙.๓๓ ดร.เนตรนภิส  วรรณิสสร 
๙.๓๔ ดร.นารีลักษณ์  นาแก้ว 
๙.๓๕ ดร.บุญเรือง  คําศรี 
๙.๓๖ ดร.ปิยะรัตน์  ศรีสว่าง 
๙.๓๗ ดร.พรนรินทร์  เทพาวราพฤกษ์ 
๙.๓๘ ดร.เมธวี  ศรีคํามูล 
๙.๓๙ ดร.รักษิณา  พลสีลา 
๙.๔๐ ดร.วชิราวดี  มาลากุล 
๙.๔๑ ดร.วัชรี  เที่ยงอยู่ 
๙.๔๒ ดร.วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์ 
๙.๔๓ ดร.ศิริวรรณ  วิชัย 
๙.๔๔ ดร.โศภิศ  คันธวงศ์ 
๙.๔๕ ดร.สงกรานต์  เช้ือครุฑ 
๙.๔๖ ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักด์ิ 
๙.๔๗ ดร.สุภาพร  พันธ์ุธีรานุรักษ์ 
๙.๔๘ ดร.หทัยรัตน์  เครือไวศยวรรณ 
๙.๔๘ ดร.อภินันท์  ลิ้มมงคล 
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 ๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
๑๐.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล 
๑๐.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน  สนธิเพ่ิมพูน 
๑๐.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ  พุทธพงษ์ศิริพร 
๑๐.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง 
๑๐.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี  สงวนเสริมศรี 
๑๐.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี 
๑๐.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ปัทมธรรมกุล 
๑๐.๘   รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ช่ืนชูกลิ่น 
๑๐.๙   รองศาสตราจารย์ วิชัย  ฤกษ์ภูริทัต 
๑๐.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา  กนกจารุวิจิตร 
๑๐.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช  ต้ังตระการพงษ์ 
๑๐.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  แตะกระโทก 
๑๐.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  มาลากร 
๑๐.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมศก  วิไลพล 
๑๐.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท 
๑๐.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ 
๑๐.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ 
๑๐.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง 
๑๐.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร  เหมะวิบูลย์ 
๑๐.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ 
๑๐.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น 
๑๐.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  กานต์ประชา 
๑๐.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ 
๑๐.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมฤกษ์  ปานพลอย 
๑๐.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล 
๑๐.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เรืองสินชัยวานิช 
๑๐.๒๗ ดร.กําพล  ทรัพย์สมบูรณ์ 
๑๐.๒๘ ดร.ขวัญนิธิ  คําเมือง 
๑๐.๒๙ ดร.แคทรียา  สุวรรณศรี 
๑๐.๓๐ ดร.ชัยธํารง  พงศ์พัฒนศิริ 
๑๐.๓๑ ดร.ชัยรัตน์  พินทอง 
๑๐.๓๒ ดร.ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี 
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๑๐.๓๓ ดร.นพวรรณ  โม้ทอง 
๑๐.๓๔ ดร.นิพัทธ์  จันทรมินทร์ 
๑๐.๓๕ ดร.ปฤษทัศว์  ศีตะปันย์ 
๑๐.๓๖ ดร.พรพิศุทธ์ิ  วรจิรันตน์ 
๑๐.๓๗ ดร.ภาณุ  บูรณจารุกร 
๑๐.๓๘ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ 
๑๐.๓๙ ดร.มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ 
๑๐.๔๐ ดร.รัตนา  การุญบุญญานันท์ 
๑๐.๔๑ ดร.วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า 
๑๐.๔๒ ดร.ศลิษา  วีรพันธ์ุ 
๑๐.๔๓ ดร.ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ 
๑๐.๔๔ ดร.ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย 
๑๐.๔๕ ดร.สมลักษณ์  วรรณฤมล 
๑๐.๔๖ ดร.สุธนิตย์  พุทธพนม 
๑๐.๔๗ ดร.สุรเดช  จิตประไพกุลศาล 
๑๐.๔๘ ดร.อดิศักด์ิ  ไสยสุข 
๑๐.๔๙ ดร.อนันต์ชัย  อยู่แก้ว 
๑๐.๕๐ ดร.อัครพันธ์  วงศ์กังแห 
๑๐.๕๑ ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์ 
๑๐.๕๒ ดร.พิสุทธ์ิ  อภิชยกุล 
๑๐.๕๓ ดร.พนัส  นัถฤทธ์ิ 
๑๐.๕๔ ดร.ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย 
๑๐.๕๖ ดร.จิรภัทร์  อนันต์ภัทรชัย 

 ๑๑. คณะศึกษาศาสตร ์
 ๑๑.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน 

๑๑.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  จันทร์บรรจง 
๑๑.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  สารวิทย์ 
๑๑.๔   รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด  จิระวรพงศ์ 
๑๑.๕   รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  สังขวดี 
๑๑.๖   รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์ 
๑๑.๗   รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ 
๑๑.๘   รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ 
๑๑.๙   รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร 



      -๑๕- 
 

๑๑.๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา 
๑๑.๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก 
๑๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สําราญ  มีแจ้ง 
๑๑.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  อ่อนสวัสด์ิ 
๑๑.๑๔ รองศาสตราจารย์เกษม  สาหร่ายทิพย์ 
๑๑.๑๕ รองศาสตราจารย์ชาดา  กลิ่นเจริญ 
๑๑.๑๖ รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย 
๑๑.๑๗ รองศาสตราจารย์ถาวร  สายสืบ 
๑๑.๑๘ รองศาสตราจารย์นิธิเดชน์  เชิดพุทธ 
๑๑.๑๙ รองศาสตราจารย์บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล 
๑๑.๒๐ รองศาสตราจารย์สมชาย  ธัญธนกุล 
๑๑.๒๑ รองศาสตราจารย์อารี  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
๑๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  จําปาสุต 
๑๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ 
๑๑.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ธีระภูธร 
๑๑.๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศก  โสมทิพย์ 
๑๑.๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์ 
๑๑.๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง 
๑๑.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร 
๑๑.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี  เส็งศรี 
๑๑.๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ประจันบาน 
๑๑.๓๑ ดร.จิติมา  วรรณศรี 
๑๑.๓๒ ดร.ธิติยา  บงกชเพชร 
๑๑.๓๓ ดร.ภูฟ้า  เสวกพันธ์ 
๑๑.๓๔ ดร.มานิตย์  ไชยกิจ 
๑๑.๓๕ ดร.วรินทร  บุญย่ิง 
๑๑.๓๖ ดร.วิวัฒน์  มีสุวรรณ์ 
๑๑.๓๗ ดร.สายฝน  วิบูลรังสรรค์ 
๑๑.๓๘ ดร.สิรินภา  กิจเก้ือกูล 
๑๑.๓๙ ดร.สุรีย์พร  แก้วเมืองมูล 
๑๑.๔๐ ดร.อนุชา  กอนพ่วง 
๑๑.๔๑ ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 
๑๑.๔๒ ดร.อังคณา  อ่อนธานี 
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๑๑.๔๓ ดร.อ้อมธจิต  แป้นศรี 
๑๑.๔๔ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ 
๑๑.๔๕ ดร.สุกัญญา  แช่มช้อย 
๑๑.๔๖ ดร.สกนธ์ชัย  ชะนูนันท์ 
๑๑.๔๗ ดร.ชํานาญ  ปาณาวงษ์ 

  ๑๒. คณะสังคมศาสตร์ 
๑๒.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  สถาปนะวรรธนะ 
๑๒.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ  กิตติพร 
๑๒.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร 
๑๒.๔   รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก 
๑๒.๕   รองศาสตราจารย์สุทธิชัย  ยังสุข 
๑๒.๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร 
๑๒.๗   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  กาญจนกิจสกุล 
๑๒.๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย์ 
๑๒.๙   ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ดร.สุพัตรา  จิตตเสถียร 
๑๒.๑๐ ดร.กวินธร  เสถียร 
๑๒.๑๑ ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพันธ์ 
๑๒.๑๒ ดร.ทิวากร  แก้วมณี 
๑๒.๑๓ ดร.นิธิ  เน่ืองจํานงค์ 
๑๒.๑๔ ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์ 
๑๒.๑๕ ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธ์ุ 
๑๒.๑๖ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธ์ิ 
๑๒.๑๗ ดร.วุฒิกรณ์  ชูวัฒนานุรักษ์ 
๑๒.๑๘ ดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง 
๑๒.๑๙ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

  ๑๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๑๓.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ 

๑๓.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์ 
๑๓.๓   รองศาสตราจารย์เกษร  ธิตะจารี 
๑๓.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัก  สุวรรณวัจน์ 
๑๓.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ 
๑๓.๖   ดร.นวลวรรณ  ทวยเจริญ 
๑๓.๗   ดร.ภณ  วชิระนิเวศ 



      -๑๗- 
 

๑๓.๘   ดร.วิติยา  ปิดตังนาโพธ์ิ 
๑๓.๙   ดร.สันต์  จันทร์สมศักด์ิ 
๑๓.๑๐ ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี 
๑๓.๑๑ ดร.นัฎฐิกา  นวพันธ์ุ 

  ๑๔. คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๔.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ต้ังวรสิทธิชัย 

๑๔.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  บุญเลิศ 
๑๔.๓   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร 
๑๔.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ต้ังวรสิทธิชัย 
๑๔.๕   ดร.กาญจนา  อู่สุวรรณทิม 
๑๔.๖   ดร.เชิดชาย  แซ่ฮ่วน 
๑๔.๗   ดร.พาช่ืน  โพทัพ 
๑๔.๘   ดร.รุ่งนภา  ปานกล้า 
๑๔.๙   ดร.เริงวิทย์  บุญโยม 
๑๔.๑๐ ดร.วัชนันท์  วงศ์เสนา 
๑๔.๑๑ ดร.สราวุธ  คําปวน 
๑๔.๑๒ ดร.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ 
๑๔.๑๓ ดร.เสาวนีย์  เหลืองอร่าม 
๑๔.๑๔ ดร.อรอุมา  บุณยารมย์ 
๑๔.๑๕ ดร.อรุณี  เหมะธุลิน 
๑๔.๑๖ ดร.อรัญญา  จิระวิริยะกุล 
๑๔.๑๗ ดร.นันทวัฒน์  อู่ดี 

  ๑๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๕.๑   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร  ปวะบุตร 
๑๕.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักด์ิ  หนูสอน 
๑๕.๓   ดร. นายแพทย์ภูดิท  เตชาติวัฒน์ 
๑๕.๔   ดร.ถาวร  มาต้น 
๑๕.๕   ดร.ธนัช  กนกเทศ 
๑๕.๖   ดร.นิทรา  กิจธีระวุฒิวงษ์ 
๑๕.๗   ดร.ปราโมทย์  วงศ์สวัสด์ิ 
๑๕.๘   ดร.ปัทมา  สุพรรณกุล 
๑๕.๙   ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ 
 



      -๑๘- 
 

๑๕.๑๐ ดร.ศิวิไลซ์  วนรัตน์วิจิตร 
๑๕.๑๑ ดร.พีรญา  อ้ึงอุดรภักดี 

  ๑๖. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
 ๑๖.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  เกตุจ้อย 

๑๖.๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒิ 
๑๖.๓   ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์ 
๑๖.๔   ดร.พิสิษฎ์  มณีโชติ 
๑๖.๕   ดร.สหัถยา  ทองสาร 
๑๖.๖   ดร.สุขฤดี  สุขใจ 
๑๖.๗   ดร.อนันต์  พงศ์ธรกุลพานิช 
๑๖.๘   ดร.สมชาย  เจียจิตต์สวัสด์ิ 

  ๑๗. ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 
๑๗.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา 
๑๗.๒   รองศาสตราจารย์มนัส  ชัยสวัสด์ิ 
๑๗.๓   รองศาสตราจารย์ ชวลีย์  ณ ถลาง 
๑๗.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์  จรจิตร 
๑๗.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  จินดาพล 
๑๗.๖   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ  เตชคณา 
๑๗.๗   ดร.ปรีดี  โชติช่วง 
๑๗.๘   ดร.ชัยวัฒน์  ตันติยมาศ 
๑๗.๙   ดร.ธารินทร์  รสานนท์ 
๑๗.๑๐ ดร.ภัณฑิรา  เลิศเดชเดชา 
๑๗.๑๑ ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล 
๑๗.๑๒ ดร.สรินณา  อารีธรรมศิริกุล 
๑๗.๑๓ ดร.สิทธิชัย  พรหมสุวรรณ 
๑๗.๑๔ ดร.จิรัสกวินท์  รักษ์วิเชียร 
๑๗.๑๕ ดร.ธาตรี  ก้าวกิตต์วิรัช 
๑๗.๑๖ ดร.สหนนท์  ต้ังเบญจสิริกุล 
๑๗.๑๗ ดร.อัญภัคร์  ประพันธ์เนติวุฒิ 
๑๗.๑๘ ดร.พิศสุภา  ปัจฉิมสวัสด์ิ 
๑๗.๑๙ ดร.อุทัย  โล้วมั่นคง 
๑๗.๒๐ ดร.สวรส  ศรีสุตโต 
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