
 

 

 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่  1564/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ประเภทอำจำรย์ผู้สอน 

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

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 บัณฑิตวิทยาลัย เห็นสมควรแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอน         
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559 และค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3804/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่องการ
มอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้ 

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

2. แต่งตั้งให้ ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น        
ไม่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              
ตามรายละเอียดดังนี้   

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะทันตแพทยศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ ดร. ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ชินาลัย ปิยะชน 
4. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง กุลนันท์ ด ารงวุฒิ 
5. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พิชญา ไชยรักษ์ 
6. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฟ้าใส ภู่เกียรติ 
7. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง พันทิพย์ สังวรินทะ 
8. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สินีภัทร์ ตลึงจิตร 
9. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์ วิบุลย์ ไพศาลกอบฤทธิ์ 

10. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรวลัญช์ หิรัญวชิญารัตน์ 
11. อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
12. อาจารย์ ทันตแพทย์ ชิษณุ เลิศถวิลจิร 
13. อาจารย์ ทันตแพทย์ กิตติธัช มงคลศิวะ 
14. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย 
15. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา 
16. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรศรี ก าจรฤทธิ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะศึกษำศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ จงธนากร 
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2. อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ คุณชื่น 
3. อาจารย์ สมปอง ใจดีเฉย 

              4. อาจารย์ โอภาส สุขหวาน 
              5. อาจารย์ ดร. บณัฑิตา ลิขสิทธิ์ 
              6. อาจารย์ ดร. มิง่ขวัญ คงเจริญ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง 
2. อาจารย์ ดร. ปรารถนา ประชานุรักษ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะแพทยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ วงศ์สัตยนนท์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ผู้มีโชคชัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ 
6. อาจารย์ ดร. อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล 
7. อาจารย์ ดร. จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย วารีสอาด 
4. อาจารย์ ติยนุช รู้แสวง 
5. อาจารย์ ดร. นันทนุช อุดมละมุล 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะสังคมศำสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวติรี พิสณุพงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย 
3. อาจารย์ ดร. ประพีร์ อภิชาติสกล 
4. อาจารย์ ดร. ชมชนก อรุณปลอด 
5. อาจารย์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ 
 2. อาจารย์ ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล 
 3. อาจารย์ จิตอุษา ขันทอง 
 4. อาจารย์ นาฏอนงค์ นามบุดดี 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะกำยภำพบ ำบัด  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทริยา อินทร์โท่โล่ 
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2. อาจารย์ ดร. นิธินันท์ ชัยคีรี 
3. อาจารย์ ดร. กนกวรรณ ทองโชติ 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ 
1. อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ 
2. อาจารย์ ดร. นพมณี ศุภนาม 
3. อาจารย์ ดร. ก้องเกียรติ จ าปาศรี 
4. อาจารย์ ดร. รัชชนก โคโต 
5. อาจารย์ เอนก จันทรจรูญ 
6. อาจารย์ สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะเภสัชศำสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา อนุวงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี บูรณตระกูล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา วีระเสถียร 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ 
1. อาจารย์ ดร. พนัส  จันทร์เปล่ง 

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดคณะพลศึกษำ 
  1. อาจารย์ ดร. พันธสิริ ค าทูล  
    2. อาจารย์ ดร. สุธีรา เมืองนาโพธิ์  

คณำจำรย์บัณฑิตศึกษำ สังกัดวิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
  1. อาจารย์ ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล 
  2. อาจารย์ อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ 
  3. อาจารย์ อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ 

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

                                   สั่ง ณ วันที่  24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

              
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล)               

                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


