
 

 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ 1565/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ท่ีปรึกษำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ ์

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

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

1. ขอยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1363/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

2. แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์         
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้    

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง อรพินธ์ อัจฉรานุกูล 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สรสัณห์ รังสิยานนท์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ณัฐวุธ แก้วสุทธา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง มานิสา ศรีชลเพ็ชร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง อรุณวรรณ หล าอุบล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ภัทรายุ แต่บรรพกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทยห์ญิง ณปภา เอ่ียมจิรกุล 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทยห์ญิง  ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า 
13. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ 
14. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง จารุมา ศักดิ์ดี 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์  
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 
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6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ จ่ายเจริญ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เจริญสุข 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธพัิทธ์ สุวทันพรกูล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสโินบล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตพุล ยงศร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สธุาวัลย์ หาญขจรสุข 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิกา ตั้งประภา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศลิป์ กุลนภาดล 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนดิา มิตรานันท์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ 
23. อาจารย์ ดร. รังรอง สมมิตร 
24. อาจารย์ ดร. วรวุฒิ สภุาพ 
25. อาจารย์ ดร. จิตติมา เจือไทย 
26. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ประทุมทอง 
27. อาจารย์ ดร. เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
28. อาจารย์ ดร. สุณิสา สุมิรัตนะ 
29. อาจารย์ ดร. ดวงใจ สีเขียว 
30. อาจารย์ ดร. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
31. อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง 
32. อาจารย์ ดร. ประภัศรา ธโนศวรรย์ 
33. อาจารย์ ดร. เกริก ศักดิ์สุภาพ 
34. อาจารย์ ดร. ชไมพร ดิสถาพร 
35. อาจารย์ ดร. สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 
36. อาจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี 
37. อาจารย์ ดร. พรใจ ลี่ทองอิน 
38. อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ ด่านสริิสุข 
39. อาจารย์ ดร. ฑมลา บุญกาญจน์ 
40. อาจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา 
41. อาจารย์ ดร. สนอง ทองปาน 
42. อาจารย์ ดร. อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง 
43. อาจารย์ ดร. ชนันภรณ์ อารีกุล 
44. อาจารย์ ดร. Lawrence Honkiss Platon 
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45. อาจารย์ ดร. กัมปนาท บริบูรณ์ 

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

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก าพล วรดิษฐ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิศร์ มาตรา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ศรีรมรื่น 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ธีระเจตกูล 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สินถาวร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สธุิดา อรรถยานันทน์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา บุณยวานิชกุล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ 
19. อาจารย์ ดร. อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ 
20. อาจารย์ ดร. ธีรพจน์ ศิรีไพโรจน์ 
21. อาจารย์ ดร. สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ 
22. อาจารย์ ดร. เสฎฐา ศาสนนนัทน์ 
23. อาจารย์ ดร. สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ 
24. อาจารย์ ดร. สมมาส แก้วล้วน 
25. อาจารย์ ดร. บ ารุง ท้าวศรีสกุล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล 
2.รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา ปันยารชุน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา เมฆสีประหลาด 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี หนูซื่อตรง 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. รมิดา วัฒนโภคาสิน 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุขุมศิริชาติ 
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12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลยั ทวีโชติภัทร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินนัท์ พงศ์เมธีกุล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญันันท์ นันทวิสัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ 
19. อาจารย์ ดร. ศิวพร วรรณะเอ่ียมพิกุล 
20. อาจารย์ ดร. ปภาวี สมาธิวัฒน์ 
21. อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ 
22. อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ 
23. อาจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร 

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

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จ าปาวัลย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร คาดการณ์ไกล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาภรณ์ ยิ้มวิลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี สีวังค า 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภคั มหาวรากร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นธิิอร พรอ าไพสกุล 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชน พลโยธา 
22. อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 
23. อาจารย์ ดร. ศุมรรษตรา แสนวา 
24. อาจารย์ ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร 
25. อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา 
26. อาจารย์ ดร. สุนทรี คันธรรมพันธ์ 
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27. อาจารย์ ดร. ชาญ รัตนะพิสิฐ 
28.อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม 
29. อาจารย์ ดร. สุพัทธ แสนแจ่มใส 
30. อาจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 
31. อาจารย์ ดร. นราธิป ธรรมวงศา 
32. อาจารย์ ดร. วิภากร วัฒนสนิธุ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยดา สมบัติวัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรียพ์ร นิพิฐวิทยา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ 

10. อาจารย์ ดร. ชาติชาย มุกสง 
11. อาจารย์ ดร. ณัฐพร ไทยจงรักษ์ 
12. อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล 
13. อาจารย์ ดร. ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ 
14. อาจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวย 
15. อาจารย์ ดร. อสมาภรณ์ สิทธิ 

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

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

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ 
12. อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ 
13. อาจารย์ ดร. นัฏฐิกา สุนทรธนผล 
14. อาจารย์ ดร. เทพิกา รอดสการ 
15. อาจารย์ ดร. ถนอม ชาภักดี 
16. อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จ านงค์สาร 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนัด จินตโกศล 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวเิทพ มุสิกะปาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ วานิชกร 
 5. อาจารย์ ดร. กรกลด ค าสุข 
 6. อาจารย์ ดร. ยศไกร ไทรทอง 
 7. อาจารย์ ดร. ภูวดล  วรรธนะชัยแสง 
 8. อาจารย์ ดร. บงกช พิชัยก าจรวุฒิ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินงี่ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Kanu Priya Mohan 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาศกุร์ จันประเสริฐ 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรณัย์ พิมพ์ทอง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเทพ พูนพล 
12. อาจารย์ ดร. น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
13. อาจารย์ ดร. พิชญาณี พูนพล 
14. อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 
15. อาจารย์ ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเศรษฐศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชัพันธุ์  เชยจิตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวฒัน์ เจริญสถาพรกุล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ 
9. อาจารย์ ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา 

10. อาจารย์ ดร. BUI THI MINH TAM 
11. อาจารย์ ดร. ณัฐญา ประไพพานิช 
12. อาจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ 
13. อาจารย์ ดร. ดนัย ธนามี 
14. อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส 
15. อาจารย์ ดร. วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ 

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

10. อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์ มีแต้ม 
11. อาจารย์ ดร. ชัชฎา ชินประเสริฐ 
12. อาจารย์ ดร. วีรยา ประโมทยกุล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรอืงเดช ศิริกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อจัศรา ประเสริฐสิน 
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 3. อาจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้าหาญ 
 4. อาจารย์ ดร. อมรา วิสูตรานุกูล 
 5. อาจารย์ ดร. อุไร จักษ์ตรีมงคล 
 6. อาจารย์ ดร. นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
 7. อาจารย์ ดร. ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 
 8. อาจารย์ ดร. เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ 

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

10. อาจารย์ ดร. พนม สุทธิศักดิ์โสภณ 
11. อาจารย์ ดร. คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล 
2. อาจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ 
3. อาจารย์ ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล 
4. อาจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 

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

10. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร ลงยันต์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ อรุณรัติยากร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนศุิษฏ์ ทองน า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย พุทธรักษา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏภิาณ อุทยารัตน์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลกัษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลนิา ประไพรักษ์สิทธิ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาภัค ศรียาภัย 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยีา เอี่ยมบู่ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรริกัษ์ ศรวณียารักษ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรยีงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชาวน์ ดอนพุดซา 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ดาสา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนิันท์ พฤกษ์ประมูล 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์  
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อโนชา หมั่นภักดี 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยกร นิตยพัฒน์ 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศญาพัฒน์ สุขใส 
39. อาจารย์ ดร. สุวรรณ พลายพิชิต 
40. อาจารย์ ดร. วาสุเทพ หลวงทิพย์ 
41. อาจารย์ ดร. พรทิพย์ บุญศรี 
42. อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ แม้นทิม 
43. อาจารย์ ดร. ณัฐพล อภิรติกุล  
44. อาจารย์ ดร. ประภากร ตันตโยทัย 
45. อาจารย์ ดร. ญานิน กองทิพย์ 
46. อาจารย์ ดร. สายัณห์ โสธะโร 
47. อาจารย์ ดร. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 
48. อาจารย์ ดร. สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ 
49. อาจารย์ ดร. อัครินทร์ บุญสมบัติ 
50. อาจารย์ ดร. ชิรา ล าดวนหอม 
51. อาจารย์ ดร. อภิรดา สถาปัตยานนท์ 
52. อาจารย์ ดร. สุฑามาศ นิยมพานิช 
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53. อาจารย์ ดร. ธนิต ศิริบุญ 
54. อาจารย์ ดร. ณวรา สีที 
55. อาจารย์ ดร. สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
56. อาจารย์ ดร. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 
57. อาจารย์ ดร. อนิษฐาน ศรีนวล 
58. อาจารย์ ดร. สุรวุฒิ วิจารณ ์
59. อาจารย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์ 
60. อาจารย์ ดร. ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ 
61. อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท์ 
62. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ เจริญเรอืงกิจ 
63. อาจารย์ ดร. สุชีวิน โชติชัชวาลกุล 
64. อาจารย์ ดร. ชัชฎาภรณ์ พิณทอง 
65. อาจารย์ ดร. อิทธิพล สังเวียนวงศ์ 

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

10. อาจารย์ ดร. ธงชาติ พู่เจริญ 
11. อาจารย์ ดร. พิมพา ม่วงศิริธรรม 
12. อาจารย์ ดร. สาธิน ประจันบาน 
13. อาจารย์ ดร. ไพญาดา สังข์ทอง 
14. อาจารย์ ดร. บุปผา ปลื้มส าราญ 
15. อาจารย์ ดร. ทศพล ธานี 
16. อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี 
17. อาจารย์ ดร. สิงหา จันทน์ขาว 
18. อาจารย์ ดร. อนงค์ หาญสกุล 
19. อาจารย์ ดร. ชินะโอภาส สะพานทอง 
20. อาจารย์ ดร. จิราวรรณ ตอฤทธิ์ 
21. อาจารย์ ดร. อนันต์ มาลารัตน์ 
22. อาจารย์ ดร. อัจฉริยะ เอนก 
23. อาจารย์ ดร. วัชรี ฤทธิวัชร์ 
24. อาจารย์ ดร. ภานุวัฒน์ วชิรธานินทร์ 
25. อาจารย์ ดร. ธัญมา หลายพัฒน์ 
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26. อาจารย์ ดร. นภัสวรรณ เจรญิชัยภินันท์ 
27. อาจารย์ ดร. ชาญกิจ ค าพวง 
28. อาจารย์ ดร. ธิติพงษ์ สุขดี 
29. อาจารย์ ดร. ภาณุ กุศลวงศ์ 
30. อาจารย์ ดร. พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ 
31. อาจารย์ ดร. อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ 
32. อาจารย์ ดร. สราวุธ ชัยวิชิต 

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

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิมน ตันวิเชียร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตตมิา มานะกิจ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวินท์ พร่างแสงทอง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพร พัฒนภักดี 
15. อาจารย์ ดร. วิภาพร เสรเีด่นชัย 
16. อาจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล อินทร์จันทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรฐั ภักดีรณชิต 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐะณุพงศ ์ศรีกาฬสินธุ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมา ศาสตระรุจิ 
5. อาจารย์ ดร. ปรวัน แพทยานนท์ 
6. อาจารย์ ดร. จารุวัส หนูทอง 
7. อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พันธบุตร 
8. อาจารย์ ดร. ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ 
9. อาจารย์ ดร. ปรัชญา เปี่ยมการุณ 

10. อาจารย์ ดร. ศศิธร ยุวโกศล 
11. อาจารย์ ดร. วีระนันท์ ค านึงวุฒิ 
12. อาจารย์ ดร. ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ 
13. อาจารย์ ดร. ปิลันลน์ ปุณญประภา 
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คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 
2. ศาสตราจารย์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล 
3. รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 
4. รองศาสตราจารย์ อ านาจ เย็นสบาย 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะพยำบำลศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา วิสุทธิพานิช 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
1. อาจารย์ ดร. พิชชาดา ประสิทธิโชค 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดบัณฑิตวิทยำลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มารุต พัฒผล 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนตรี อุดมเพทายกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุลดา จามจุรี 
4. อาจารย์ ดร. ขนิษฐา สาลีหมัด 
5. อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา 
6. อาจารย์ ดร. อมราพร สุรการ 
7. อาจารย์ ดร. นันท์ชัตสัณฑ์ สกุลพงศ์ 
8. อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ กลีบบัว 
9. อาจารย์ ดร. ปริชัย ดาวอุดม 
10. อาจารย์ ดร. กิตติกร สันคติประภา 

  11. อาจารย์ ดร. สุเมษย์ หนกหลัง 
12. อาจารย์ แพทย์หญิง สาลินี โรจน์หิรัญสกุล 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 จนถึงภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561  

                                    สั่ง ณ วันที่       เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
    

 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล)               
                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 





 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่   1759/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (เพิ่มเติม) 
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ท่ีปรึกษำปริญญำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ              
ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

  1. ขอยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1363/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

  2. แต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้    

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ 

 1. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร  

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์  จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี  

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล   

 4. อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หวังภาษิต   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์    

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพัินธ์ ศรีวันยงค์    

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์  
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 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์ 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย มีชาญ 

 11. อาจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย   

 12. อาจารย์ ดร.เรือเอก อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 

 13. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์  

 14. อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่   

 15. อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ    

 16. อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล  

 17. อาจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

 18. อาจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค    

 19. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล   

 20. อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษวรรณ พูนค า       

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ  

8. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์  โชติเลอศักดิ์ 

9. อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล 

10. อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร  
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 11. อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์ 

 12. อาจารย์ ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์  

3. อาจารย์ ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณ์ชัย  

4. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์  เพียซ้าย 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ      

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีญาณ์ นักฟ้อน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร ดาบเพชร   

4. อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร       

5. อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร 

6. อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล  

7. อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์  

8. อาจารย์ ดร. กัลยา แซ่อ้ัง 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี  อนันตอัครกุล           

2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์    

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์   

2. อาจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ   

3. อาจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช  

4. อาจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร 
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คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 

 1. อาจารย์ ดร.น้ าฝน รักขุมแก้ว  

 2. อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเภสัชศำสตร์ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์   

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน คูเจริญไพศาล 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์  

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวยี์ วิวัฒนวัฒนา   

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงวรินทร์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏภิาณ อุทยารัตน์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฎ์ ทองน า 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิรัตน์ ดรบัณฑิต 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์  

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ละลอกน้ า 

16. อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 

17. อาจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร 

18. อาจารย์ ดร.พินิจ ข าวงษ์  

19. อาจารย์ ดร.นิสรา สิรสุนทร 
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20. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย 

21. อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 

22. อาจารย์ ดร.อุทุมพร มาโต 

23. อาจารย์ ดร.จามรี อมรโกศลพันธ์ 

24. อาจารย์ ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ 

25. อาจารย์ ดร.เข้ม พุ่มสะอาด 

26. อาจารย์ ดร.สุพิชญ แขมมณี 

27. อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม 

28. อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร 

29. อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป 

30. อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ จ าปาศรี 

31. อาจารย์ ดร. กุลวดี ดลโสภณ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะพลศึกษำ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า   

4. อาจารย์ ดร.พันธสิริ ค าทูล   

5. อาจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์   

6. อาจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ 

7. อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์    

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำลัย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิดุา กิจธรธรรม 

 2. อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล   

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

 1. อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์  
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