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ระดบั

หลักสูตร
ระดบัคณะ อีเมล์

1 ศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล เอก กฎหมายอาญา ปริญญาโท (LL.M.8 สาขา) คณะนิติศาสตร์   surasakl@tu.ac.th

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนนัต ์ เอก กฎหมายเอกชน ปริญญาโท (LL.M.8 สาขา) หวัหนา้ภาควิชา คณะนิติศาสตร์   somkiatwora@yahoo.com

3 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อกรินทร์ ยลระบิล โท Logistics, Operations, and Material 
Management

ปริญญาตรี (บริหาร BBA-Fn) ผูอ้  านวยการหลกัสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   akekarin.yolrabil@gmail.com
akekarin@tu.ac.th

4 รองศาสตราจารยเ์ล็ก สมบติั โท สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปริญญาโท (M.S.W.Social Welfare Admin) ผูอ้  านวยการโครงการ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   leksombat@yahoo.com

5 รองศาสตราจารยพ์เยาว ์ศรีแสงทอง โท พฒันาชุมชน 
สงัคมสงเคราะห์ในกระบวนการยติุธรรม

สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   psrisengthong@gmail.com 
p_srisengthong@hotmail.com

6 รองศาสตราจารย ์ดร.นฤมล นิราทร เอก สหวิทยาการ ปริญญาเอก สาขานโยบายสงัคม ผูอ้  านวยการหลกัสูตรปริญญา
เอก สาขานโยบายสงัคม

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   narumolnira@hotmail.com

7 ผูช่้วยศาสตราจารยก์มลทิพย ์แจ่มกระจ่าง โท สงัคมสงเคราะห์พฒันาชุมชน ปริญญาโท (M.Sc. Community Dev.) หวัหนา้ภาควิชาการพฒันาชุมชน คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   chamkajang@yahoo.com

8 อาจารย ์ดร.มาดี ล่ิมสกุล เอก สงัคมสงเคราะห์ทางการศึกษา ปริญญาโท(M.S.W.Social Welfare Admin) หวัหนา้ภาควิชา คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   iamwhanka@yahoo.com

9 อาจารยต่์อพงศ ์แจ่มทวี โท ภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์   TJAMT@hotmail.com

10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัระ สินธุประมา เอก ประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   tu.vachara@gmail.com / 

vachara@tu.ac.th

11 รองศาสตราจารยย์พิุน โภคฐิติยกุต์ โท ภาษาองักฤษ ปริญญาตรี (B.A.Business Eng.Com Int. ) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพฒันา
 วิทยาลยันานานชาติปรีดีพนม
ยงค์

คณะศิลปศาสตร์   yupintum@yahoo.com

12 ผูช่้วยศาสตราจารยช์ลดา โกพฒัตา โท ประวติัศาสตร์ ศิลปศาสตร์บณัฑิต(สาขาวิชาประวติัศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์   cholla@tu.ac.th

13 ผูช่้วยศาสตราจารยภ์รรดา ทามรุะ โท German language and Literature ปริญญาตรี (B.A.German) คณะศิลปศาสตร์   phanda.tamura@gmail.com

14 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มนตรี สิระโรจนานนัท์ เอก Buddhist Studies ปริญญาโท(M.A.Buddhist Stu.) คณะศิลปศาสตร์   montree.sira@gmail.com
msueb@hotmail.com

15 อาจารยไ์พลิน ป่ินส าอางค์ โท ปรัชญา ศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์   pinsumangp@gmail.com

16 ผูช่้วยศาสตราจารยด์นยั  ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ โท พุทธศาสน์ศึกษา ปริญญาโท(M.A.Buddhist Stu.) ประธานโครงการปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์   jo_danai20@yahoo.com
jo_danai@hotmail.com

17 อาจารยศ์ุภวิทย ์ถาวรบุตร โท ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี(B.A.History) ประธานกรรมการบริหาร
หลกัสูตร

คณะศิลปศาสตร์   supavitt@yahoo.com 

18 รองศาสตราจารยว์ลัลภา วิทยารักษ ์ โท ภาษาไทย ปริญญาตรี(B.A.Thai) คณะศิลปศาสตร์   wallapa_pa2@yahoo.com

19 รองศาสตราจารยสี์ปาน ทรัพยท์อง โท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี(B.A.Library &Infor.Sc.) คณะศิลปศาสตร์   seepann@gmail.com


20 อาจารยส์งัวาลย ์คงจนัทร์ โท ภาษาไทย กรรมการภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   puk_thamma@yahoo.com 

21 ผูช่้วยศาสตราจารยน์ฤตย ์น่ิมสมบุญ โท บรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี (B.A.Library &Infor.Sc.) รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์   narit.nimsomboon@gmail.com

22 รองศาสตราจารย ์ทศันีย ์เมธาพิสิฐ โท ภาษาศาสตร์ภาษาญ่ีปุ่ น การสอนภาษาญ่ีปุ่ น ปริญญาโท
(M.A.Japanese Language Education)

คณะศิลปศาสตร์   tasmetha@gmail.com

รำยช่ือผู้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557
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23 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา แกว้คลัณา เอก ภาษาไทย รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา

คณะศิลปศาสตร์   nittayakaeww@hotmail.com
nittaya_kaew@hotmail.com

24 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุดาวรรณ สินธุประมา โท ภาษาเยอรมนั ปริญญาตรี(B.A.German) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คณะศิลปศาสตร์   ssudawan.deutsch@yahoo.com
sudawan@tu.ac.th 

25 อาจารยช์นยา ด่านสวสัด์ิ โท ภาษาฝร่ังเศส  ปริญญาโท(M.A.Teaching French as a Foreign 
Language)

- คณะศิลปศาสตร์   dchanaya@hotmailcom 

26 อาจารยศ์ุภลคัน์ เตชะพงศธร โท ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาตรี(B.A.French) หวัหนา้ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะศิลปศาสตร์   supaluck.t@arts.tu.ac.th
tp_supaluck@yahoo.fr 

27 อาจารย ์ดนยา  ตนัติสนัติสม โท ภาษาเยอรมนั ปริญญาตรี(B.A.German) หวัหนา้ภาควิชาภาษาเยอรมนั คณะศิลปศาสตร์   danaya@tu.ac.th 

28 รองศาสตราจารย ์ดร.สิรจิตต ์เดชอมรชยั เอก ภาษาฝร่ังเศส ปริญญาโท(M.A.French-Thai Trans.) ประธานโครงการหลกัสูตร
ปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์   sirajitd@gmail.com
dsirajit@yahoo.fr

29 อาจารย ์ดร.ภาสพงศ ์ศรีพิจารณ์ เอก Applied Linguistics ปริญญาโท(M.A.English Lang.Stu.)
ปริญญาเอก(Ph.D. English Lang.Stu.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   psripicharn@hotmail.com

30 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐธนนท ์หงส์วริทธ์ิธร คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   chhong@cs.tu.ac.th

31 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล เอก Built Environment / เกษตรศาสตร์ หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยี
ชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   kwanarat@gmail.com

32 รองศาสตราจารย ์ดร.เจียรนยั เล็กอุทยั เอก เทคโนโลยส่ิีงทอ ผูอ้  านวยการส านกัทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   lekuthai024@yahoo.com

33 รองศาสตราจารย ์ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย ์ เอก Agricultural Engineering ปริญญาโท(M.Sc.Tech for Rural Devel) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   napin2008@yahoo.co.th

34 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนญั ผลประไพ เอก เทคโนโลยชีีวภาพ /วิศวกรรมชีวเคมี 
(Biochemical Engineering) /  และ จุลชีววิทยา
ทางอุตสาหกรรม)

ปริญญาโท  (Organic Farming Management). ผูช่้วยอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   chanan@tu.ac.th
phonprapai@gmail.com

35 อาจารย ์ดร.นพรัตน์ พฤกษท์วีศกัด์ิ เอก Polymer ปริญญาตรี(B.Sc.Chemistry.) หวัหนา้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   nopparat@tu.ac.th 

36 รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี จาละ เอก (ป.เอก ) พืชศาสตร์ (Biotech) 
( ป.ตรี และ โท)  เกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    anchaleejala@hotmail.com

37 อาจารย ์ดร.ยงศกัด์ิ ขจรผดุงกิตติ เอก Agricultural Sciences ปริญญาตรี(B.Sc.Biotechnology) ประธานคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   yongsakk@hotmail.com
yongsakk@tu.ac.th

38 รองศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา สมพงษ์ เอก Food Science ปริญญาโท (M.Sc. Food Science and 
Technology) ปริญญาเอก (Ph.D. Food Science 
and Technology)

ประธานหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต หลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   wsompongse@hotmail.com
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39 รองศาสตราจารย ์ดร.วีรยา ฉิมออ้ย เอก Geotechnical Engineering
วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี (B.Eng Civil&manage Construct 
Eng)
ปริญญาเอก (Ph.D Eng)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั คณะวิศวกรรมศาสตร์   sweeraya@engr.tu.ac.th

40 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. โปรดปราน  สิริธีรศาสน์ เอก เคมีวิศวกรรม ปริญญาโท (M.Eng Chem and AE)
ปริญญาโท (M.Eng Energy & Envi Tech 
Mamage)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   sprod@engr.tu.ac.th

41 อาจารย ์ดร.สมศกัด์ิ วงษป์ระดบัไชย เอก Mechanical Engineering วิศวกรรมเคร่ืองกลปริญญาตรี (B.Eng 
Mechanical Eng)
ปริญญาโท(M.Sc. Medical Eng)

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์   vsomsak@engr.tu.ac.th

42 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดนยั  วนัทนากร เอก Construction Engineering & Management TU-PINE
ปริญญาตรี (B.Eng Civil Eng)

รองผูอ้  านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   d-wan@hotmail.com

43 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทิพบุษฎ ์เอกแสงศรี เอก Chemical Engineering ปริญญาตรี(B.Eng Chem Eng)
ปริญญาเอก(Ph.D Energy &Envi Tech Manage)

คณะวิศวกรรมศาสตร์   etippabu@engr.tu.ac.th

44 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีรชยั อโณทยัไพบูลย์ เอก Information Technology ปริญญาตรี (B.Eng Soft ware eng ) คณะวิศวกรรมศาสตร์   wa@engr.tu.ac.th

45 รองศาสตราจารย ์นพ.ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล แพทยศาสตร์ ปริญญาตรี (M.D) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   pchawa@truemail.co.th

46 รองศาสตราจารย ์นพ.ไวพจน์ จนัทร์วิเมลือง โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์   waipoj@tu.ac.th

47 รองศาสตราจารย ์ปนดัดา โรจน์พิบูลสถิตย์ Biochemistry ปริญญาโท(M.Sc.Bio Chem)
ปริญญาเอก(Ph.D Bio Chem)

รองคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา
และสร้างเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์   Panadda@tu.ac.th

48 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ เอก สรีรวิทยา (physiology) ปริญญาโท(M.Sc.Med Sci)
ปริญญาเอก(Ph.D Med Sci)

คณะแพทยศาสตร์   sophapun@hotmail.com


49 ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์พรชยั ยอดวิศิษฎศ์กัด์ิ เอก แพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบณัฑิต หวัหนา้หน่วยประสาท
ศลัยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์   chai9365@gmail.com

50 ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง ศิริภทัร เกียรติพนัธุส์ดใส เอก แพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  siriphutk@yahoo.com

51 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารี เทเลอร์ เอก ปรสิตวิทยา แพทยศาสตร์บณัฑิต ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน

คณะแพทยศาสตร์   tayaree@tu.ac.th
pethleart@yahoo.com

52 รองศาสตราจารยชุ์มพจน์ อมาตยกุล -รังสีเทคนิค
-นิติวิทยาศาสตร์
-บริหารสาธารณสุขมลูฐาน
-บริหารสารสนเทศทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์   ehumpot@tu.ac.th

53 ผูช่้วยศาสตราจารยส์วณี เตง็รังสรรค์ โท อนามยัชุมชนและวิทยาการระบาด ปริญญาตรี (พ.บ.) หวัหนา้สถานเวชศาสตร์ชุมชน
และเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์   sawanee@tu.ac.th

54 อาจารย ์ดร.เดชา บูรณจิตร์ภิรมย์ เอก Anatomy คณะแพทยศาสตร์   dechabur@yahoo.com

mailto:sophapun@hotmail.com
mailto:sawanee@tu.ac.th
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ระดบั

หลักสูตร
ระดบัคณะ อีเมล์
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55 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิง นงลกัษณ์ คณิตทรัพย์ เอก แพทยศ์าสตร์ ปริญญาตรี (M.D) คณะแพทยศาสตร์   nkanitsap@yahoo.com

56 รองศาสตราจารย ์ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ เอก DOCTOR OF SCIENCE ปริญญาเอก(Ph.D 
Med Sci)

นอกคณะ ป.เอก วิศวะฯ (Ph.D Med Eng) 
กรรมการหลกัสูตรพหุวิทยาการ วิศวกรรมทาง
การแพทยแ์ละอนุกรรมการหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์   ksuwanprasert@yahoo.com
kesorn.physio@gmail.com

57 รองศาสตราจารย ์ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ เอก Biochemistry
โภชนศาสตร์

ปริญญาโท (M.Sc. Bio Chem)
ปริญญาเอก(Ph.D Bio Dhem)

คณะแพทยศาสตร์   nusiri2@gmail.com

58 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริกุล มะโนจนัทร์ เอก Anatomy ปริญญาโท(M.Sc Stem Cell)
ปริญญาเอก(Ph.D Stem Cell)

สาขาเซลลชี์ววิทยา คณะแพทยศาสตร์   bsirikul@gmail.com

59 ผูช่้วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท เอก แพทยศาสตร์
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตรศึกษา

ปริญญาตรี(M.D) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์    pwattana30@hotmail.com

60 รองศาสตราจารย ์ดร.ก าพล รุจิวิชชญ์ เอก เทคนิคการแพทย ์/ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท(M.Sc.Forensic Sci) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์   kruchiwit@yahoo.com

61 รองศาสตราจารย ์พนัเอก ดร.ถวลัย ์ฤกษง์าม เอก เทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท(M.MT.Medical Tech) คณะสหเวชศาสตร์   thaval9@yahoo.com

62 รองศาสตราจารย ์ดร.มาลินี พงศเ์สวี เอก เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ คณะสหเวชศาสตร์   malineep@tu.ac.th

63 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุดาวดี  คงข า เอก เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ คณะสหเวชศาสตร์   ss2sdwd@yahoo.com

64 อาจารย ์ดร.สนัทณี เครือขอน เอก กายภาพบ าบดั วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
(Bachelor of Science Program in Sports and 
Exercise Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์   santhaneek@gmail.com

65 รองศาสตราจารยพิ์มพอ์  าไพ เวนเซล โท กายภาพบ าบดั ปริญญาตรี(B.Sc.Phyical therapy) คณะสหเวชศาสตร์   pimampai2002@yahoo.com

66 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวฒัน์ เอก Biomedical Sciences ปริญญาโท(M.Sc.Forensic sci) รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสหเวชศาสตร์   nee_cw@yahoo.com

67 รองศาสตราจารย ์ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ เอก จุลชีววิทยา 
พนัธุศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ

ปริญญาโท(M.Sc.Biomedical Science) คณะสหเวชศาสตร์   aunpad@yahoo.com

68 รองศาสตราจารยส์มชาติ แตรตุลาการ โท วิศวกรรมการแพทย์ ปริญญาเอก (Ph.D Biomedical Science) คณะสหเวชศาสตร์   somchat@tu.ac.th

69 ศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั  ขนุทองแกว้ เอก ชีววิทยาช่องปาก / ทนัตสาธารณสุข ปริญญาเอก (Ph.D Health) คณะทนัตแพทยศาสตร์   koontongkaew@gmail.com
/koontongkaew@yahoo.com

70 อาจารย ์ดร. เอกรัฐ หิตโกเมท โท ชีววิทยาช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์   ekapai 9@yahoo.co.uk

mailto:kesorn.physio@gmail.com
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mailto:pwattana30@hotmail.com


ล ำดบั ช่ือ - นำมสกุล วุฒิกำรศึกษำ สำขำที่เช่ียวชำญ สังกัดหลักสูตร ต ำแหน่งบริหำร ช่ือหน่วยงำน
ระดบั

หลักสูตร
ระดบัคณะ อีเมล์
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71 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ยสนนัท ์จนัทรเวคิน เอก Dental Surgery ปริญญาตรี(D.D.S Int) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทนัตแพทยศาสตร์   yosanande@hotmail.com

72 รองศาสตราจารย.์ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ์ เอก Nursing ปริญญาเอก (Ph.D Nursing Science) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   ruchiwit@yahoo.com

73 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรียก์มล รัชนกุล เอก การพยาบาลศาสตร์ ครอบครัว ปริญญาโท(M.N.S.Community Nurse 
Practitioner)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกนัคุณภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์   pregamol@yahoo.com

74 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา ตากวิริยะนนัท์ เอก พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปริญญาโท (M.N.S. Psychiatric and Mental 
Health Nursing)

คณะพยาบาลศาสตร์   nidtaya603@yahoo.com

75 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มยรีุ นิรัตธราดร เอก NURSING ปริญญาโท(M.N.S.Community Nurse 
Practitioner)

คณะพยาบาลศาสตร์   nmayuree@hotmail.com

76 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศยั เอก NURSING ปริญญาโท (M.N.S Adult Nursing) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์   hanirat@yahoo.com
hteeranu@tu.ac.th

77 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริลกัษณ์ กิจศรีไพศาล เอก Nursing Science ปริญญาโท(M.N.S Adult Nursing) หวัหนา้กลุ่มวิชาการพยาบาล
ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์   ksirilak9@yahoo.com

78 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พวงผกา คงวฒันานนท์ เอก NURSING ปริญญาโท(M.N.S Adult Nursing) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
บริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์   kongvap@gmail.com
kongvap@yahoo.com

79 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุดาพร กมลวารินทร์ โท สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์   ksudapor@tu.ac.th
ksudaporn@yahoo.com

80 รองศาสตราจารย ์ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ์ เอก Civil Engineering ปริญญาโท(M.Sc. DBTM) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมือง

  LERTWATT@gmail.com

81 อาจารย ์อศันีย ์เปล่ียนศรี โท ดุริยางคไ์ทย ปริญญาตรี(B.F.A Drama) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์   a_assanee@yahoo.com

82 รองศาสตราจารย ์ศุภรัตน์ รัตนมขุย ์ โท สาขาบริหารรัฐกิจ Grad.Dip วิทยาลยัพฒันศาสตร์ป๋วย อ้ึงภากรณ์
 (ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร)

  rattanamuk@yahoo.com

83 ศาสตราจารย ์สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ โท Environmental Remote Sensing & GIS for 
Development

วิทยาลยัพฒันศาสตร์ป๋วย อ้ึงภากรณ์
 (ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร)

  sayauarchaeopen@yahoo.com
sayancd.tu@y7mail.com

84 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติธชั สุนทรวิภาต เอก การสอนภาษาองักฤษ ปริญญาเอก Ph.D English Language Teaching 
(Int.)

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผน 
วิเทศสมัพนัธ์ และประกนั
คุณภาพ

สถาบนัภาษา   skittitouch@hotmail.com

85 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ช่อทิพ วิริยะ โท English สถาบนัภาษา   chorthip@yahoo.com

86 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ คงมาลยั เอก International Business ปริญญาโท (Master of Science Program in 
Technology Management)

วิทยาลยันวตักรรม   orapan@citu.tu.ac.th

87 รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตน์รินทร์ นิติศรวุฒิ เอก วิศวกรรมและเทคโนโลยเีคมีชีวภาพ วิศวกรรมและเทคโนโลยเีคมีชีวภาพ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร   suitisor@siit.tu.ac.th

88 รองศาสตราจารย ์ดร.สสิธร เทพตระการพร เอก อาชีวอนามยั ปริญญาโท (M.P.H) รองคณบดีฝ่ายวิจยัเเละบริการ
วิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์   sasitapp@gmail.com

89 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เภสชักร รัฐพล อาษาสุจริต เอก เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ หวัหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เภสชักรรม

คณะเภสชัศาสตร์   rathapona@hotmail.com 
rathapon@tu.ac.th
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