
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช  แขมมณ ี 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศญาพัฒน์   สุขใส 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณหทัย   ฤกษ์ฤทัยรัตน์  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศุทธวรรณ    ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล    

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญานิน   กองทิพย์  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  หะยีสาและ  

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายณัห์   โสธะโร  

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพียซ้าย  

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา  ล าดวนหอม  

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวรินท์   อินทรวงษ ์สราญรักษ์สกุล  

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารยี์  รุ่งรัตน์เกษม 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา   สิรสุนทร  

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก   จันทรจรูญ 

14 อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า   จันท์จารุภรณ์ 

15 อาจารย์ ดร.จิตตินาถ   รัตนมุง 

16 อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  ฉลาดการณ ์ 

17 อาจารย์ ดร.สุชาดา   พงษ์ประเสริฐ 

18 อาจารย์ ดร.วิศรุต   โพธิ์อ้น 

19 อาจารย์ ดร.เสริมศรี   ไทยแท้ 

20 อาจารย์ ดร.นพดล   วิชิตสงคราม 

21 อาจารย์ ดร.อุทุมพร   มาโต 

22 อาจารย์ ดร.ธันวา   ธีระกาญจน์ 

23 อาจารย์ ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 



คณะวิทยาศาสตร ์

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 ศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์  สุขส าราญ 

ภาควิชาเคมี 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร   สโมสร 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา   เสียงเพราะ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา   ชัยวิสุทธางกูร 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนก   ทองน า 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   ส่งศรีโรจน์ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน์ 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ   ลิ่วพรเจริญวงศ์ 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ   กูโน 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  รัตนวิมานวงศ์ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา    จิตรตั้งประเสริฐ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์   อรุณรัติยากร 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา   ศรีสังข์ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชาวน์   ดอนพุดซา 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   ศรีวิไล 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล   อภิรติกุล 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน   ทองเรือง 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ   พลประทีป 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล  ประยงค์พันธ์ 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม 

20 อาจารย์ ดร.พรทิพย์   บุญศรี 

21 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์   แม้นทิม 

22 อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง 

23 อาจารย์ ดร.อิทธิพล   สังเวียนวงศ์ 



24 อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์   รัตนกร 

25 อาจารย์ ดร.กุลวดี   ดลโสภณ 

26 อาจารย์ ดร.นันทิชา   ลิ้มชูวงศ์ 

27 อาจารย์ ดร.สุชีวิน  โชติวิชญ ์

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค   ศรียาภัย 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ ์  กระจ่างสังข์ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรักษ ์  ศรวณียารักษ์ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร   ตันตโยทัย 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกิา   สุวรรณาศรัย 

7 อาจารย์ ดร.วัลลภา    หล่อเหลี่ยม 

8 อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ยี่สิ้น 

9 อาจารย์ ดร.พิรพรรณ   พลบุรี 

10 อาจารย์ ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย 

ภาควิชาชีววิทยา 
ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา   รังษิรุจิ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร   ลงยันต์ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ   พรพิสุทธิมาศ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา   ประไพรักษ์สิทธิ์ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน   ศรีนวล   

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุตตา  อัตถากร 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ ์  แสงงาม 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  เตชางกูร 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก   โคโต 



11 อาจารย์ ดร.สุฑามาศ   นิยมพานิช 

12 อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ   จ าปาศรี 

13 อาจารย์ ดร.วิทยา   ผาค า 

14 อาจารย์ ดร.นพนิธิ   ทองหิน 

15 อาจารย์ ดร.ธนิต   ศิริบุญ 

16 อาจารย์ ดร.นที อ าไพ 

17 อาจารย์ ดร.อภิรดา   สถาปัตยานนท์ 

18 อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 

19 อาจารย์ ดร.มนตรี   มณีภาค 

20 อาจารย์ ดร.วิภูสินี   วรโชติติยานนท์ 

21 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์   ทองใบ 

ภาควิชาฟิสิกส์ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์   พิมานแพง 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว   อุดมสมุทรหิรัญ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฏ์   ทองน า 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ   บิณฑจิตต์ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย   พุทธรักษา 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ   อุทยารัตน์ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา   เอ่ียมบู่   

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา   ลิ้มนนทกุล 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริ   สิรินิลกุล 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒ ิ  วิจารณ์ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค ์  สุคนธชาติ 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   เรืองรุ่งโรจน์ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์   พงษ์หิรัญ 



16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุเทพ   หลวงทิพย์ 

17 อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์   ธีรัชฌานันท์ 

18 อาจารย์ ดร.เข้ม   พุ่มสะอาด 

19 อาจารย์ ดร.สุพิชญ   แขมมณี 

20 อาจารย์ ดร.นพมณี   ศุภนาม 

21 อาจารย์ ดร.จามรี   อมรโกศลพันธ์ 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วนากมล 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌา  สุพรรณสมบูรณ์ 

5 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  จรญุสุข 

6 อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน   คูเจริญไพศาล 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์   ละลอกน้ า 

3 อาจารย์ ดร.บงกช   บุญบูรพงศ์ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวีย์   วิวัฒนวัฒนา 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   วิยานนท์  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตร ี  ผลประเสริฐ  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ   เจริญเรืองกิจ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ไทยเจริญ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล  สุขพัฒน ์ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสรรพ  เหล่าหะเกียรติ 



8 อาจารย์ ดร.โสภณ   มงคลลักษมี 

9 อาจารย์ ดร.วีระ   สอิ้ง 

10 อาจารย์ ดร.ศุภร คนธภักด ี

11 อาจารย์ ดร.เรืองศักดิ์   ตระกูลพุทธิรักษ์  

12 อาจารย์ ดร.นภา แซ่เบ๊ 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินนัท์  พฤกษ์ประมูล 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์ 

4 อาจารย์ ดร.พินิจ  ข าวงษ์ 

5 อาจารย์ ดร.ณวรา  สีที 

6 อาจารย์ ดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


