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สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
สาขาวิชาเคมี  
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก      Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ      Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ต้ังสถิตย์กุลชัย      Ph.D. (Fuel Science) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ทองระอา      Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
Associate Professor Dr. Albert  Schulte     Dr.rer.nat (Applied Electrochemistry)  
Associate Professor Dr. Kenneth J. Haller     Ph.D. (Chemistry) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  รังษีวัฒนานนท์     Dr.rer.nat. (Physical Chemistry) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  แม่นยํา      Ph.D. (Organic Chemistry)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา  ตระการรุ่งโรจน์     Ph.D. (Chemistry) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน      Ph.D. (Polymer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  ประยูรโภคราช      Ph.D. (Analytical Chemistry) 
อาจารย์ ดร.ระพี  โกศัลวิตร-อุทเก้ Ph.D. (Polymer Science)  
  
สาขาวิชาชีวเคมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  สุจินต์     Ph.D. (Biochemistry)  
Associate Professor Dr. James R. Katudat-Cairns   Ph.D.(Biology) 
อาจารย์ ดร.พนิดา  ขันแก้วหล้า      Dr. Scient. Med (Immunology)  
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม Ph.D. (Mathematics) 
Professor Dr. Sergey V.  Meleshko Ph.D., (Physics and Mathematics) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  อัศวกุล Ph.D. (Mathematics)   
Associate Professor Dr. Nickolay P. Moshkin     Ph.D. (Mechanics of Fluid, Gas, and 

            Plasma) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช Ph.D. (Applied Mathematics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน  ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
Assistant Professor Dr. Eckart  Schulz Ph.D. (Mathematics) 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  เปล่ียนพานิช Ph.D. (Applied Mathematics) 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ Ph.D. (Mathematics) 
อาจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาคํา Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 
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สาขาวิชาชีววิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อินทราพิเชฐ Ph.D. (Molecular Biology) 
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์  
 Ph.D. (Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณิกา  ขนบดี Ph.D. (Anatomy) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.เกรียงศักด์ิ  เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ธานี Ph.D. (Ecological  Entomology/Plant  
          Health)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ Ph.D. (Molecular Biology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.นวลน้อย  จูฑะพงษ์  
 Ph.D. (Pharmacology & Toxicology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ  จิตรสมบูรณ์ Ph.D. (Toxicology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาณี  วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  ศรีสวัสด์ิ Ph.D. (Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูเดือน  เมืองแสน Ph.D. (Plant Molecular Biology) 
อาจารย์ ดร.นฦวรรณ  เสาวคนธ์ Ph.D. (Anatomy) 
อาจารย์ ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี Ph.D. (Crop and Soil Sciences) 
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธ์ิ  ครบปรัชญา Ph.D. (Molecular Genetics and  
             GeneticEngineering) 
อาจารย์ ดร.พอล เจ  โกรดิ Ph.D. (Biology) 
อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy)  
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เงินสูงเนิน Ph.D. (Anatomy) 
อาจารย์มงคล  ผจงธนสฤษฏ์ MHS (Molecular Microbiology and  
         Immunology) 
อาจารย์อรทัย  วีระนันทนาพันธ์ M.Sc. (Neuroscience) 
 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ Ph.D. (Tropical Medicine in icrobiology  
          and Immunology)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.วิไลรัตน์  ล้ีอนันต์ศักด์ิศิริ 
 Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีลักษณ์  รอดทอง Ph.D. (Microbiology) 
อาจารย์ ดร.นวรัตน์  นันทพงษ์ Ph.D. (Bioresourcea Science, Applied  
                                                                            Microbiology) 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารัส  ดาราศักด์ิ  Ph.D. (Exercise & Sport Science) 
อาจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี  Ph.D. (Mechanics) 
อาจารย์วีรพล  จันธิมา  M.S. (Physical Education) 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจํานงค์  Ph.D. (Physics)  
Professor Dr. Yupeng  Yan   Ph.D. (Nuclear and Particle Theory) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  แม่นยํา  D. Phil. (Materials)  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 
รองศาสตราจารย์  ดร.พวงรัตน์  ไพเราะ  Ph.D. (Theoretical Condensed matter 

                      Physics)  
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ  D. Phil.  in Materials Science  
              (Ceramic Nanocomposites)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช  Ph.D. (Theoretical Physics)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ  Ph.D. (Materials Science and Engineering: 
             Ceramic Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร  รักใหม่  Ph.D. (Theoretical Nuclear Physics)  
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย  โกศลทองกี่  Ph.D. (Physics)  
อาจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา   Ph.D. (Physics)  
อาจารย์ ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์     Ph.D. (Physics)  
อาจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ   Ph.D. Physics (Condensed Matter Physics) 
Dr. Michael F.  Smith   Ph.D. (Theoretical Condensed matter 
                                                                         Physics)   
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ 
Professor. Dr. Joewono  Widjaja  D.Eng. (Electronic) 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  เตชะไตรภพ  Ph.D. (Electrical Engineering) 
 
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต  ทศานนท์  Ph.D. (Remote Sensing) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สราภิรมย์  Ph.D. (Geography) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  อ๋องสมหวัง  Dr.rer.nat (Remote Sensing/GIS) 
อาจารย์ ดร.ดุษฎี  ชาญลิขิต   Ph.D. (Meteorology) 
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สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
 
สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
อาจารย์ ดร.เทพทวี  โชควศิน   อ.ด. (ปรัชญา) 
อาจารย์ ดร.บุรทิน  ขําภิรัฐ   ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน  Docteur en Driot 
อาจารย์ปราโมทย์  ภักดีณรงค์   ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Language) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์  Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 

Associate Professor Dr. Jeremy  Ward Ph.D. (Applied Linguistics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณธร  แสงอรุณ  Ph.D. (Second Language Education) 
อาจารย์ ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทพ  Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง   Ph.D. (Education) 
อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  ภิญโญณัฐกานต์  Ph.D. (Linguistics) 
อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดคําลือ   Ph.D. (Linguistics) 
อาจารย์ ดร.พีรศักด์ิ  สิริโยธิน   Ph.D. (Educational Studies) 
อาจารย์ ดร.มณีเพ็ญ  อภิบาลศรี  Ph.D. (Reading) 
อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
อาจารย์ ดร.สิรินทร  ศรีโพธ์ิ   Ph.D. (Foreign Language Education) 
อาจารย์ ดร.อิศรา  ประมูลศุข   Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) 

อาจารย์กมร  บุตรแสง   ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน) 
อาจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช  M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
อาจารย์มันตา  หนุนภักดี   ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ) 
อาจารย์รุ่งเรือง  วชิรลาภไพฑูรย์  M.A. (Linguistics and applied linguistics) 
Mr. Peter  Bint    M.Phil. (Phonetics) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ไข่มุกด์  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พลนิกรกิจ  Ph.D. (International Communication) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์โชค  โพธ์ิสอาด  M.A. (Information Systems  Management) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่ึงหทัย  ขอผลกลาง  นศ.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
อาจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล   วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล   Ph.D. (Computer Science) 
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อาจารย์ ดร.นฤมล  รักษาสุข   Ph.D. (Library and Information Science) 
อาจารย์ ดร.นิศาชล  จํานงศรี   ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
อาจารย์ ดร.ศุภกฤษฏ์ิ  นิวัฒนากูล  Ph.D. (Computer Science) 
อาจารย์ธรรมศักด์ิ  เธียรนิเวศน์   วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อาจารย์นรินทร  ฉิมสุนทร   M.A. (Media and Culture) 
อาจารย์พรอนันต์  เอี่ยมขจรชัย   อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
อาจารย์สรชัย  กมลล้ิมสกุล   นศ.ม. (ส่ือสารมวลชน) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา  วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล D.B.A. (Marketing) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถื่อนนาดี  Ph.D. (Business Administration) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์  M.Sc. (Accounting/Information System) 
     M.B.A. (Business Administration) 
อาจารย์ ดร.บุญช่วย  บุญมี   ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท   Ph.D. (Education/Human Resource Development) 

อาจารย์ ดร.วรพจน์  สุทธิสัย   Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 

อาจารย์ นาวาอากาศตรี เถกิงศักด์ิ  ชัยชาญ พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พบ.ม. (บริหารการเงิน) 

อาจารย์ประภาวี  วงษ์บุตรศรี   บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร   M.B.A. (General Management) 
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สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  ตันตสวัสด์ิ  Ph.D. (Plant Breeding) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  มานะเกษม  Ph.D. (Horticulture) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  มะชิโกวา  Ph.D (Crop Production Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร Ph.D. (Agronomy) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  ขําเลิศ  Ph.D. (Postharvest Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล  วุ้นประเสริฐ Ph.D. (Soil Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย  บุญจูง  Ph.D. (Crop Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอําพน  Ph.D. (Plant Biotechnology) 
อาจารย์ ดร.ณัฐธิญา  เบือนสันเทียะ  Ph.D. (Plant Pathology) 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ  เกิดไทย   Ph.D. (Plant Breeding) 
อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต   Ph.D. (Entomology) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลําปาง  Ph.D. (Animal Breeding) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐิพร  สุขสมบัติ   Ph.D. (Dairy Production and Nutrition) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน์  
     Dr.med.vet. (Veterinary Microbiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  แพงคํา   Ph.D. (Animal Nutrition) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์  Ph.D. (Animal Production Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์  
     D.V.M., Ph.D. (Physiology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร  บุญอนันธนสาร  Ph.D. (Aquatic Biosciences) 
อาจารย์ ดร.วิทธวัช  โมฬี    Ph.D. (Qualite' et Securite' des Aliments) 
อาจารย์ ดร.สมร  พรช่ืนชูวงศ์    Ph.D. (Aquaculture and Aquatic 
             Resources Management)  
อาจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา    Ph.D. (Agriculture Science) 
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  โมฬี    Ph.D. (สัตวศาสตร์) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล  (Ph.D. Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  กาสลัก  (Ph.D. Applied Science and Biotechnology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ (Ph.D. Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม  (Ph.D. Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  ทองทา  (Ph.D. Food Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์  (Ph.D. Food Processing) 
อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์  กุลรัตนรักษ์  (Ph.D. Food Process Engineering) 
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์  (Ph.D. Food Technology) 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร  บุญเกิด    Ph.D. (Soil Microbiology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ  ยมาภัย    Ph.D. (Biology) 
รองศาสตราจารย์ ดร.หน่ึง  เตียอํารุง   Dr.rer.nat. (Micro&Molecular Biology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  วนภู    Ph.D. (Engineering (Biotechnology)) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารินา  เกตุทัต-คาร์นส์   Ph.D. (Biology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย   Ph.D. (Animal Reproduction) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  กาญจนทวี   Ph.D. (Bioprocess Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  บุญทาวัน   Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.เข็มมะวิทย์  จันต๊ะมา  Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา   Ph.D. (Stem Cell Technology) 
อาจารย์ ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร  Ph.D. (Biotechnology) 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ  จุลยุเสน  Ph.D. (Agricultural Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ  Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักด์ิ  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Science) 
อาจารย์ ดร.เทวรัตน์  ทิพยวิมล   วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
อาจารย์ ดร.สามารถ  บุญอาจ   วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์คธา  วาทกิจ    วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
อาจารย์พรรษา  ลิบลับ   M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห  Ph.D. (Transportation Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรยุทธ  ลิมานนท์  Ph.D. (Civil Engineering) 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ์   Ph.D. (Urban and Environmental Engineering) 
อาจารย์ ดร.ศิรดล  ศิริธร   Ph.D. (Civil Engineering) 
อาจารย์ ร้อยเอก สุทธิพงษ์  มีใย  วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
อาจารย์กาญจน์กรอง  สุอังคะ   วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
อาจารย์ณัฐภรณ์  เจริญธรรม   วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เกิดประสพ  Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คะชา  ชาญศิลป์  Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว  Ph.D. (Computer Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ุ  ชาญศิลป์  M.E. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ   Ph.D. (Computer Science)  
อาจารย์วิชัย  ศรีสุรักษ์   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
อาจารย์สุภาพร  บุญฤทธ์ิ   วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 
 
 
 
 



531 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ต้ังสถิตย์กุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
Associate Professor Dr. Adrian Evan  Flood Ph.D. (Chemical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี  ฟลัด  Ph.D. (Chemical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering)   
Assistant Professor Dr. Boris Golman  Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย   Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ธีระสุต  สุขกําเนิด   Ph.D. (Chemical Engineering) 
อาจารย์ ดร.พนารัตน์  รัตนพานี   Ph.D. (Chemical Engineering)  
อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์  Ph.D. (Chemical Engineering) 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์  ขําพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์  
     Ph.D. (Mechanical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์  Ph.D. (Mechanical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D.  (System analysis, Control and  
               Processing Information) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์  วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์   วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  ศิวดํารงพงศ์  D.Eng. (Energy and Environment) 
อาจารย์ ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์   ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข   วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์กัญชลา  สุดตาชาติ   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
อาจารย์ชาญยุทธ  ขจรไตรเดช   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์ธีทัต  ดลวิชัย    วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์พรพรม  บุญพรม   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)   
อาจารย์วรรณวนัช  บุ่งสุด   วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
อาจารย์วีณา  ฟ่ันเพ็ง    วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์โศรฎา  แข็งการ   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
อาจารย์สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์    วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) 
อาจารย์เอกรงค์  สุขจิต     วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง  Ph.D. (Ceramics) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์   D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  กังวานตระกูล D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศรีหล่มสัก  Ph.D. (Ceramics) 
อาจารย์ ดร.วีระยุทธ์  ลอประยูร  Ph.D. (Ceramics) 
อาจารย์ ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ  Ph.D. (Materials Science and   
              Engineering)  
  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.ประโยชน์  คําสวัสด์ิ  
     วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองโสภา  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมมาก  Ph.D. (Telecommunications) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  กระฉอดนอก วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ทองทา  Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม  Ph.D. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  วาณิชอนันต์ชัย  Ph.D. (Computer Systems Engineering) 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา  จารุกําจร  Ph.D. (Polymer Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ Ph.D. (Macromolecular Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ชุมสําโรง  Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ Ph.D. (Polymer Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ Ph.D. (Macromolecular Science) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  มีคํา    Ph.D. (Chemistry and Chemical  
               Technology) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ  สุจิตจร Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล  Ph.D. (Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว  Ph.D. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  มะรังศรี  D.Eng. (Electrical Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  เผ่าละออ  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
อาจารย์ ดร.กองพัน  อารีรักษ์   Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์  Ph.D. (Photovoltaic Engineering) 
อาจารย์ ดร.นิมิต  ชมนาวัง   Ph.D. (Electrical Engineering) 
อาจารย์ ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อาจารย์ทศพล  รัตน์นิยมชัย   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อาจารย์สุดารัตน์  ขวัญอ่อน   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข  Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  Ph.D. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ  วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  โกษา  วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  ตันเส็ง  Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช  Ph.D. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร Ph.D. (Construction Management and IT) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน์ D.Eng. (Civil Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งนํ้า)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์  สุขประเสริฐ  M.Eng. (Transportation Engineering) 
อาจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ  พิสาลสิน   Ph.D. (Civil Engineering) 
อาจารย์อรรณพ  ประวัติวงศ์   วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)  
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์  อุดมผล   Ph.D. (Metallurgy and Materials) 
อาจารย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล  D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
อาจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา   Dr.-Ing. (Mechanical Engineering) 
อาจารย์ ดร.รัตน  บริสุทธิกุล   D.Eng. (Materials Science) 
อาจารย์ ดร.สงบ  คําค้อ   Dr.-Ing. (Metallurgical Engineering) 
อาจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตกําธร   Ph.D. (Metallurgy and Materials  
     Engineering)  
อาจารย์ปัญญา  บัวฮมบุรา   วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อาจารย์ภูษิต มิตรสมหวัง   วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
อาจารย์สารัมภ์  บุญมี   วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร  Ph.D. (Environmental Technology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  D.Tech.Sc. (Environmental Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต  Ph.D. (Environmental Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สน่ัน  ต้ังสถิตย์  วศ.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) 
อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล   Ph.D. (Environmental Engineering) 
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ราโช   วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)   
อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล   D.Eng. (Civil and Environmental Engineering) 

อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์  Ph.D. (Environmental Management) 
อาจารย์นิตยา  บุญเทียน   วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)   
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล  Ph.D. (Industrial Engineering) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน์ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปภากร  สูนานนท์   Ph.D. (Design and Manufacturing  
     Engineering) 
อาจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์   Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) 
อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย   Ph.D. (Industrial Engineering) 

Engineering) 
อาจารย์ ดร.วีระชัย  มโนพิเชฐวัฒนา  Ph.D. (Industrial Engineering) 
อาจารย์นรา  สมัตถภาพงศ์   M.Eng. (Mechatronics) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร  Ph.D. (Geological Engineering) 
รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  ไตรสาร  M.S. (Petroleum Engineering)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ทัศนศร  Dr.rer.nat. (Geology) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา  เล็กอุทัย  M.Sc. (Basin Evolution and Dynamics) 
อาจารย์ ดร.จงพันธ์  จงลักษมณี   Ph.D. (Geology) 
อาจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ  ศิลกุล   Ph.D. (Quaternary Geology) 
อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์  วท.ด. (ธรณีวิทยา) 
อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์   วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) 
อาจารย์ ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล  Ph.D. (Natural Sciences) 
อาจารย์เชษฐา  ชุมกระโทก   วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี) 
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สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  

แพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) 
Diplomate American Board of Pediatrics  
(อ.ว. กุมารเวชศาสตร์) FAAP 
Fellowship in Pediatrics Nephrology  
(อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต) 
Diploma of Tropical Medicine and Hygiene 
(DTM&H) 
Fellowship in Leadership in Health 
Profession 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
อาจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,  

อ.ว. โภชนาการเด็ก 
 

สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ  ศิริเทพทวี     
     วท.ด. ชีวเคมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

ป. (ระบาดวิทยาประยุกต์) 
Cert. (Medical Education)  

อาจารย์ นายแพทย์ ดร.ชวบูลย์  เดชสุขุม  ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์, 
     Ph.D. (Pathobiology) 
อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง  สุขแสวง Ph.D. (Pathobiology) 
 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์ FCFP Family medicine 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เช้ือปรุง  อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ 
อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
อาจารย์ นายแพทย์ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
อาจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว  ว.ว. ประสาทวิทยา 
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คณาจารย์ผู้สอนเตรียมแพทยศาสตร์ (Pre-Medicine) 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 
แพทย์หญิง ดร.ศราวัณ  พอกเพ่ิมดี ว.ว. กุมารเวชศาสตร์, Ph.D. (Dermatology) 
นายแพทย์กฤษฎา  สะอาดยิ่ง ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์กิตติศักด์ิ  เช้ือสกุลวนิช ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์กิตติศักด์ิ  สุรพงษ์พิวัฒนะ ว.ว. จิตเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงกุสุมา  สามารถ ว.ว. ประสาทวิทยา 
นายแพทย์เกษมศักด์ิ  พยุงธนทรัพย์ ว.ว. ศัลยกรรมตกแต่ง 
นายแพทย์จําเริญ  ลวดเงิน ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์จิรศักด์ิ  วิจักขณาลัญฉ์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
แพทย์หญิงจีราวัฒน์  แก้ววินัด ว.ว. อายุรศาสตร์ท่ัวไป 
แพทย์หญิงจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ฉลองชัย  ทุนดี ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์ฉัตรชัย  รัตรสาร ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์เฉลียว  สัตตมัย ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์ชวมัย  สืบนุการณ์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์ชาญวิทย์  พนมเสริฐ    ว.ว. จิตเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ชาดุล  เลอมานกุล ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์ชายตา  สุจินพรัหม ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
นายแพทย์ชูสิทธ์ิ  พานิชวิทิตกุล ว.ว. ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
แพทย์หญิงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
แพทย์หญิงดวงรัตน์  ตันรัตนานนท์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์ดํารงธรรม  โอฬาระชิน ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงดุจดาว  วิรบุญชัย ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงตวงพร  สุรพงษ์พิวัฒนะ ว.ว. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
นายแพทย์ถาวร   ชูช่ืนกล่ิน ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์ธงชัย  ตรีวิบูลย์วณิชย์ ว.ว. ตจวิทยา 
นายแพทย์ธงชัย  สวัสด์ิมงคลกุล ว.ว. อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 
นายแพทย์ธนันต์ชัย  อัครวิกรัย ว.ว. อายุรศาสตร์โรคเลือด 
นายแพทย์ธนิต  สุขผ่องศรี ว.ว. ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
นายแพทย์นวรัตน์  จงเจษฎ์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, 
  อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
นายแพทย์นาวิน  ขันธรักษา ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์นิรัน  เสนาะเสียง ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์บัณฑิต  ธนบุญสมบัติ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
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นายแพทย์บุญชัย  วิรบุญชัย ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ว.ว. อายุรศาสตร์โรคไต 
แพทย์หญิงประชุมพร  บูรณ์เจริญ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 
นายแพทย์ประพันธ์  ยอดนพเกล้า ว.ว. ประสาทวิทยา 
นายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา ว.ว. จักษุวิทยา 
แพทย์หญิงป่ินหยก  ศรีศันสนีย์ ว.ว. อายุศาสตร์ท่ัวไป 
แพทย์หญิงปิยรัตน์  อุดมวรรณ ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 
  อ.ว. เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
แพทย์หญิงผการัตน์  แสงกล้า ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงผกาวรรณ  นามสว่าง ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 
นายแพทย์เผด็จ  หนูพันธ์ ว.ว. อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร 
นายแพทย์พงศกร  ศรีจันทร์ ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์พงษ์นเรศ  โพธิโยธิน ว.ว. ศัลยกรรมประสาท 
นายแพทย์พรไพโรจน์  มิตรปราสาท ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์พรรณกิจ  วนแสงสกุล ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงพรรณทิพย์  มูลศาสตรสาทร   ว.ว. เวชกรรมฟ้ืนฟู 
แพทย์หญิงพรรณวดี  สารวนางกูร       ว.ว. เวชกรรมฟ้ืนฟู 
นายแพทย์พิชัย  ชาติกิจอนันต์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์พิเชษฐ์  กิจจาเจริญชัย ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงพิรุณรัตน์  เจียรักสุวรรณ ว.ว. จักษุวิทยา 
นายแพทย์ไพโรจน์  พิพิธแสงจันทร์ ว.ว. จักษุวิทยา 
แพทย์หญิงภัสสร  ส่ือยรรยงศิริ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์ภาณุวัฒน์  วิรัตนภานุ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงภาวนา  อังคสิทธ์ิ ว.ว. จักษุวิทยา, อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทย์หญิงภิญญดา  แก้วปล่ัง ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ภูมิชาย  สุวรักษ์สกุล ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์มงคล  เกียรติกวินพงศ์ ว.ว. สูติ-นรีเวชศาสตร์ 
นายแพทย์มงคล  ภูมิธนารักษ์ ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์มณเฑียร  นรเศรษฐสิงห์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงมนัสลักษ์  อริยะชัยพาณิชย์ ว.ว. ตจวิทยา 
นายแพทย์มีชัย  แซ่ล้ิม  ว.ว. ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 
แพทย์หญิงมุกดา  สุดงาม ว.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
แพทย์หญิงยุพาพร  วิจักขณาลัญฉ์   ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงวรรณา  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  ทัศนกาญจนาคร ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
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นายแพทย์วสันต์  ศรีสุรินทร์ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
แพทย์หญิงวัชรี  เลอมานกุล ว.ว. เวชปฏิบัติท่ัวไป 
นายแพทย์วิเชษฐ์  ฉัตรวิริยะเจริญ ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์วินัย  อึงพินิจพงศ์   ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
แพทย์หญิงวิภาวี  ศิริเดช  ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
นายแพทย์วิริยะ  เหล่าบรรเทา ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์วิโรจน์  ณัฐรังสี ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงวิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
นายแพทย์วิสิทธ์ิ  วังวิทยากุล ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์ศรายุทธ  ทองหล่อ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ 
แพทย์หญิงศิริวรรณ  จิตต์ไชยวัฒน์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
นายแพทย์สมชาย  แต่งประกอบ ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์สมภพ  สารวนางกูร ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์สมศักด์ิ  เลิศวีระวัฒน์ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
แพทย์หญิงสร้อยสุดา  สุทัศนาวิจิตร ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงสิริพิมพ์  จันทรมานิตย์ ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงสุขุมาล  สิริพันธนะ ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์สุชาติ  เริงกมล ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
นายแพทย์สุประสิทธ์ิ  จรูญวัฒนเลาหะ ว.ว. รังสีวิทยา 
แพทย์หญิงสุภาพ  ธีรวิรุฬห์ ว.ว. รังสีวิทยา 
นายแพทย์อังคาร  ตรีนิติ  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงอัจฉรา  มิตรปราสาท ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงอัญชนา  รักษ์คิด ว.ว. โสต ศอ นาสิก 
แพทย์หญิงอาจารีย์  เส้นทอง ว.ว. สูติ-นรีเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงอารยา  สุขประพฤติ ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์อิสระ  อริยะชัยพาณิชย์ ว.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
แพทย์หญิงอุมาพร  นันทธีโร ว.ว. ศัลยศาสตร์ 
 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
แพทย์หญิงกรรณิการ์  นิติเจริญพงศ์  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคไต 
แพทย์หญิงกัสมา  นิยมพานิชพัฒนา  ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
นายแพทย์กิตติศักด์ิ  วิทยาไพโรจน์  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์ไกรวุฒิ  สุขสนิท  ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงจําเรียง  คุ้มจันอัด  ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ 
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นายแพทย์จิรศักด์ิ  ปริวัฒนศักด์ิ  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์ชนดล  ปรีฐวัฒน์  ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์ชลิต  ทองประยูร  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์ชัชชัย  ด่านสุนทรวงศ์  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคไต 
นายแพทย์ชาญณรงค์  บุญศรีรัมย์  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์ชาญณรงค์  สวนสวรรค์  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์ชิษณุพงศ์  ต้ังอดุลย์รัตน์  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ณรงค์ชัย  วงศ์เลิศประยูร  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ณัครวัต  เลาหศิลป์สมจิตร์ ว.ว. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
แพทย์หญิงดุษฎี  พลวิจิตร  ว.ว. รังสีวิทยา 
นายแพทย์ทรงศักด์ิ  มยุระสาคร  ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์ทวีศักด์ิ  กาญจนการุณ  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ธนัชพงศ์  เธียรวุฒิวงศ์  ว.ว. เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
นายแพทย์นรินทร์  จินดาเวช  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจ 
แพทย์หญิงนํ้าทิพย์  อารยะสกุลวงศ์  ว.ว. อายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร 
นายแพทย์นิเดช  กฤตสิน  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
นายแพทย์นิธิดล  อารยะสกุลวงศ์  ว.ว. จักษุวิทยา 
นายแพทย์นิธิภัทร  กตัญญูกูล  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
แพทย์หญิงบังอรรัตน์  เธียรญาณี  ว.ว. รังสีวิทยา 
นายแพทย์บุญส่ง  เอี่ยมฤกษ์ศิริ  ว.ว. อายุรศาสตร์ 
แพทย์หญิงเบญญาภา  วิทยาไพโรจน์ ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงผกาวรรณ  นามสว่าง  ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 
แพทย์หญิงพจนา  กองเงิน  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์พยุงศักด์ิ  หอมวิเศษวงศา ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงพรพัฒน์  ปรีฐวัฒน์  ว.ว. เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
แพทย์หญิงพัชรี  ยิ้มรัตนบวร  ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงเพชรรัตน์  กิตติวัฒนาสาร ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์ไพรัช  ไพรลือชา  ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
นายแพทย์ไพโรจน์  จึงอนุวัตร  ว.ว. ศัลยศาสตร์  ยูโรวิทยา 
นายแพทย์ภัทรพงษ์  พีรวงศ์  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
นายแพทย์ภาคภูมิ  พ่ึงบุญ  ว.ว. อายุรศาสตร์ 
แพทย์หญิงภาริณี  เขมโชคนที  ว.ว. จักษุวิทยา 
แพทย์หญิงภาวินี  วงศ์ประสิทธ์ิ  ว.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ 
นายแพทย์ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร  ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
แพทย์หญิงยุพิน  พระไวย์  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
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นายแพทย์รักเกียรติ  ประสงค์ดี  ว.ว. ศัลยศาสตร์ท่ัวไป 
แพทย์หญิงวรรณี  ตันติประสิทธ์ิ  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์วรวุฒิ  โอฬารวนิช  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงวลัยพร  พลอยเทศ  ว.ว. โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
นายแพทย์วัชระ  บุรพลกุล  ว.ว. ศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่ง 
นายแพทย์วิวัฒน์  อิงคไพโรจน์  ว.ว. ตจวิทยา 
นายแพทย์วิศิษฐ์  โตศิริ  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์วุฒินันท์  พันธะเสน  ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ 
แพทย์หญิงศรีสุดา  โอฬารวนิช  ว.ว. จักษุวิทยา 
แพทย์หญิงสิริเพ็ญ  อึงพินิจพงศ์  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาลกิจ  ว.ว. จิตเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงสุทธิวรรณ  ทองยศ  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นายแพทย์สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช  ว.ว. อายุรศาสตร์  ประสาทวิทยา 
นายแพทย์สุรศักด์ิ  แสงทักษิณ  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงสุริสา  ศิริวงศ์  ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
นายแพทย์เสรีย์  อื่นสุวรรณ  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงแสงดาว  มยุระสาคร  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
นายแพทย์อดิศักด์ิ  กนกศิลป์  ว.ว. อายุรศาสตร์ 
นายแพทย์อนันต์  บุญยรางกูร  ว.ว. จักษุวิทยา 
นายแพทย์อนันต์  มุ่งเจริญสันติกุล  ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
แพทย์หญิงอรพรรณ  อื่นสุวรรณ  ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ 
แพทย์หญิงอิสริยา  ภิรมย์รัตน์  ว.ว. วิสัญญีวิทยา 
แพทย์หญิงเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย  ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว 
 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เช้ือสุวรรณ  Ph.D. (Environmental Science) 
อาจารย์ ดร.ประพัฒน์  เป็นตามวา  Ph.D. (Environmental Engineering & Management) 
อาจารย์ ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์  Ph.D. (Biology) 
อาจารย์ช่ืนจิต  ชาญชิตปรีชา   วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์   วท.ม. (สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  วัชรวิทูร  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  มีวาสนา   วท.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม) 
อาจารย์เกียรติศักด์ิ  บัตรสูงเนิน   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์พงษ์สิทธ์ิ  บุญรักษา   วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
อาจารย์พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์   วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) 
อาจารย์สุมาลี  เบือนสันเทียะ   วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) 
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สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์  Ph.D. (Nursing) 
อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสด์ิ  ค.ด. (อุดมศึกษา) 
อาจารย์กาญจนา  ขาวนอก   พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
อาจารย์ทัดขวัญ  มธุรชน   วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
อาจารย์นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล  พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 
อาจารย์บัณฑิตา  นฤมาณเดชะ   พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 
อาจารย์ยุพาพักตร์  รักมณีวงศ์   พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) 
อาจารย์วาริธร  ประวัติวงศ์   พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
อาจารย์ศกุนตลา  อนุเรือง   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
 


