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ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด/คณะ/หน่วยงาน 

๑ ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
๓ อาจารย์ณฤดี พรหมสุวรรณ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
๔ อาจารย์กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
๕ อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๖ อาจารย์ศิริวดี บุญมโหตม์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนันท์ ชีวานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร ชีวะเกตุ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๙ นางกมลวรรณ พาลึก คณะแพทยศาสตร์ 

๑๐ นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ คณะแพทยศาสตร์ 
๑๑ ภญ.ดร.ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ภีระค า คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓ ภก.ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ 
14 ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
15 ดร.พรทิพย์ พันธุ์ยุรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 อาจารย์โชติกา เตชะนิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18 อาจารย์เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20 อาจารย์วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
22 อาจารย์ภาสิรี ยงศิริ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
23 อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
24 อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พลีรักษ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
26 ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ คณะโลจิสติกส ์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด/คณะ/หน่วยงาน 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต คณะวิทยาศาสตร์ 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค คณะวิทยาศาสตร์ 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส คณะวิทยาศาสตร์ 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกศ เทศศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
35 ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา นวคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล คณะวิทยาศาสตร์ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
41 ดร.กวีญา สินธารา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
43 นางสาววนิษา ศรีรอบรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
44 ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
45 ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
48 ดร.วรวุฒิ เมืองรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา สันทัสนะโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ บุญส่งศรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
52 อาจารย์กัลยาณี เผือกน าผล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
53 ดร.รสา สุนทรายุทธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท ์ศิริธาดากุลพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
56 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน คณะศึกษาศาสตร์ 
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา คณะศึกษาศาสตร์ 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
60 ดร.วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
61 อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
62 ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ คณะสหเวชศาสตร์ 
63 ดร.กาญจนา วิทยาคม คณะสหเวชศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด/คณะ/หน่วยงาน 
64 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส คณะสหเวชศาสตร์ 
65 รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี คณะสหเวชศาสตร์ 
66 อาจารย์เกษมศรี อิทธิพงษ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
67 อาจารย์ศุภรัตน์ ค าภีระ วิทยาลัยนานาชาติ 
68 อาจารย์ศิวพร คุณภาพดีเลิศ วิทยาลัยนานาชาติ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ วิทยาลัยนานาชาติ 
70 อาจารย์ไพรินทร์ ทองภาพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษญา สง่าโยธิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
72 ดร.กชพร นรมาตย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
73 ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
74 ดร.ยุทธนา จันทะขิน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
75 ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
76 ดร.กนก พานทอง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
77 อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
80 อาจารย์รัฐดากร บ ารุงศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
81 ดร.นันทรัตน์ บุนนาค คณะอัญมณ ี
82 อาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี คณะอัญมณ ี
83 นายพรพิทักษ์ สุธรรม คณะอัญมณ ี
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
85 ดร.จักรพันธ์ นาน่วม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
86 ดร.นงนุช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
87 ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
88 อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
89 อาจารย์นุชจรีย์ พุกกะมาน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
90 ดร.พัชรวดี พูลส าราญ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ใจตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
94 อาจารย์ขวัญใจ หรูพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
95 อาจารย์เอกรัฐ ค าเจริญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
96 อาจารย์สุปรีณา ศรีใสค า คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
97 อาจารย์ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 



ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด/คณะ/หน่วยงาน 
98 ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
101 อาจารย์อัจจิมา ศุภจริยาวัตร โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์  

และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว 
102 อาจารย์รัชนี ไกรคุ้ม สถาบันภาษา 
103 อาจารย์เสกสรร พรมเกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวรางค์ รัตนานิคม วิศวกรรมศาสตร์ 

**update รายชื่อฯ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 


