
รายนามผูท้รงคุณวุฒิ และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก  สุขสุนัย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พยอม  วงศ์สารศรี* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล  ต้ังจิตสมคิด 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  หลาบมาลา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
8. รองศาสตราจารย์เกษม  ช่วยพนัง 
9. รองศาสตราจารย์ธีรดา  ภิญโญ* 

10. รองศาสตราจารย์วรารัตน์  เขียวไพรี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมสันต์  พิพัฒน์ศิริศักด์ิ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต* 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา  ชุวานนท์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา  พงศ์วิรัตน์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี  ปิยภัณฑ์* 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  เพิ่มพูล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิฉาย  ธนะมัย 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิชาย  นาคนก 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา  แก้วสุข   
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรชร  วัฒนกุล 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส  ด้วงสุวรรณ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร  จําเนียร 
25. อาจารย์ ดร. นฤมล  ปภัสสรานนท์* 
26. อาจารย์ ดร. พรเพ็ญ  ตันประเสริฐ* 
27. อาจารย์ ดร. เรืองเดช  เร่งเพียร 



28. ดร. พยัต  วุฒิรงค์ 
29. ดร. สมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา 
30. อาจารย์กําชัย  จําเนียร 

 
อาจารย์ประจํา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  อุทุมพร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา  ยิ้มสกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชกร  วงษ์คําชัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ  วิเศษสินธุ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิภัทร  บาลศิริ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์  สหพัฒนา* 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา  สุขะสุคนธ์* 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน  ดิษฐบรรจง* 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  สังข์พุ่ม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัยธร  วิชัยดิษฐ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจินตนา  จิรายุกุล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดารัตน์  มัทธวรัตน์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชนัญ  เสริมศรี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล  เอื้อไพจิตรกุล 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา  โพธิ์ผลิ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิณี  จิรสิริ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์  เจือจินดา 
19. อาจารย์ ดร. จิระพงศ์  เรืองกุน* 
20. อาจารย์ ดร. จีรภัทร  อาดนารี* 
21. อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์  คําเจริญ 
22. อาจารย์ ดร. ปรีชา  ธนะวิบูลย์* 
23. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ยิ้มสกุล 
24. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  ฝร่ังทอง 
25. อาจารย์ ดร. สุธาสินี  แสงมุกดา 
26. อาจารย์ ดร. อารยา  เกียรติก้อง 



27. ดร. พรศิริ  กองนวล* 
28. อาจารย์ขนิษฐา  แน่นอุดร 
29. อาจารย์จิระพงศ์  ฉันทพจน์ 
30. อาจารย์ณัฐนันท์  ม่ันคง 
31. อาจารย์ดวงใจ  รุ่งเรือง 
32. อาจารย์น้ําอ้อย  สุขเสนา 
33. อาจารย์บุญดี  รุ่งเรืองมณีรัตน์* 
34. อาจารย์ปัญจลักษณ์  ถวาย* 
35. อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ 
36. อาจารย์วาสนา  รอดเชียง 
37. อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร 
38. อาจารย์สุธิดา  ชาญวารินทร์* 
39. อาจารย์สมชาย  ศรีรักษ์* 
40. อาจารย์อริสรา  จุลกิจวัฒน์ 
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