
บัญชีรายชื่อกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานและประเภททั่วไป (ชุดปัจจุบนั) 
                                                                                                                                                                                                                (ข้อมูล ณ วันท่ี  7 ม.ค. 62) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ประเภท

ผู้แทน 
สังกัด โทรศัพท์ มือถือ E-mail 

1. ศ.ดร.อัมพร  ธ ำรงลักษณ ์ ส่วนงำน คณะรัฐศำสตร์         (ประธำน) - 081-498-7039 amporntamrong@gmail.com 
2. ผศ. ดร.อำรี เทเลอร์  ทั่วไป คณะแพทยศำสตร์    (รองฯ 1) - 086-609-9512 pethleart@yahoo.com 
3. ผศ.ดร.นันทพร  วงษ์เชษฐำ ส่วนงำน คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน  (รองฯ 2) - 081-903-2424 nw403@hotmail.com 
4. ผศ.ดร.เชำวฤทธิ์  เชำว์แสงรัตน ์ ส่วนงำน คณะศลิปศำสตร์                (เลขำนุกำร) - 081-839-0083 m_chaowarit@hotmail.com 
5. อ.ดร.ธิดำรัตน์ ศักดิ์วรีะกลุ ส่วนงำน วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์   (รองเลขำฯ) - 085-973-1331 tsakveerakul@gmail.com 
6. อ.ดร.ภกญ.กรกช  กังวำลทัศน ์ ส่วนงำน คณะเภสัชศำสตร ์  092-050-6768 korakoch@staff.tu.ac.th 
7. รศ.ดร.เกรยีงไกร  เตชกำนนท์ ส่วนงำน คณะเศรษฐศำสตร ์ 02-564-4440 ต่อ 

1732 
086-553-3351 krieng@econ.tu.ac.th 

8. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชำกุล ส่วนงำน วิทยำลัยนำนำชำติปรีดี พนมยงค ์ - - - 
9. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรณุ ทั่วไป คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร ์ - 089-174-1479 Keatisak.S@lsed.tu.ac.th 
10. อ.คงสัจจำ สุวรรณเพ็ชร ส่วนงำน คณะนติิศำสตร ์ - 097-098-1025 k.suwanapech@gmail.com 
11. อ.เคท ครั้งพิบูลย ์ ส่วนงำน คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร ์ - 089-519-3229 kathkpb@tu.ac.th 
12. ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ อุตตมำกร ส่วนงำน วิทยำลัยนวัตกรรม - 087- 214- 6446 ochaiwat@gmail.com 
13. อ.ดร.เดชำ  บูรณจติร์ภริมย ์ ส่วนงำน คณะแพทยศำสตร ์ - 081-240-6050 dechabur@yahoo.com 
14. ผศ.ดร.นนทวรรณ  ยมจินดำ ส่วนงำน คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 02-613-2239 - nontawan@tbs.tu.ac.th 
15. รศ.ดร.บัณฑิต  ลิ้มมีโชคชัย ทั่วไป สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสริินธร 02-986-9009 

ต่อ2206 
- bundit.cim@gmail.com 

16. ผศ.บุษกร รมยำนนท์ ส่วนงำน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง - 081-615-5768 Gai1095@yahoo.com 
17. ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กำญจนฤกษ์ ส่วนงำน วิทยำลัยสหวิทยำกำร 054-237950 ต่อ

5353 
- Yingluk@tu.ac.th 

18. รศ.ดร.ยุทธนำ  ตันตริุ่งโรจน์ชัย ทั่วไป คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 083-776-6531 yuthana_t@sci.tu.ac.th 
19. รศ.ทพญ.ดร.เปรมจติ อำภรณ์แมก่ลอง ส่วนงำน คณะทันตแพทยศำสตร ์ - 088-287-4459 pramejid@gmail.com 
20. อ.ดร.พรทิพย์ จอมพุก ส่วนงำน คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ - 081-822-0487 pchompook@gmail.com 
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บัญชีรายชื่อกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานและประเภททั่วไป (ชุดปัจจุบนั) 
                                                      (ข้อมูล ณ วันท่ี  7 ม.ค. 62) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ประเภท

ผู้แทน 
สังกัด โทรศัพท์ มือถือ E-mail 

21. อ.ดร.พีระพล  รัตนะ ทั่วไป คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ 02-564-4440-79 
ต่อ 7456 

- peeraponr@gmail.com 

22. ผศ.ดร.มรกต  ระวีวรรณ ส่วนงำน สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสริินธร - 083-767-9569 morrakot@siit.tu.ac.th 
23. ผศ.ดร.วรรณรัตน์  รัตนวงศ ์ ทั่วไป คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ - 081-341-4930 Wannarat.ra@gmail.com 
24. ผศ.ดร.วัจนำ สรุิยธรรม ส่วนงำน สถำบันภำษำ - 089-488-9823 Watjana.suriyatham@gmail.com 
25. ผศ.ดร.วิมลพักตร์  ศรไีวย ์ ส่วนงำน คณะสหเวชศำสตร ์ - 085-828-2792 swimol@yahoo.com 
26. อ.วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช ส่วนงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2401, 2408                                                                                                  081-447-8305 wee.chem@hotmail.com ; 

weerayut@tu.ac.th 
27. อ.ดร.ศำสตรำชัย ประสพด ี ส่วนงำน วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจฬุำภรณ ์ - 084-756-7100 sattra.vet16@gmail.com 
28. รศ.สมชำติ  แตรตุลำกำร ทั่วไป คณะสหเวชศำสตร ์ - 081-626-7126 somchatt@hotmail.com 
29. ผศ.ดร.สำมชำย ศรสีันต ์ ทั่วไป วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์    - 081-375-5350 samsunt@hotmail.com 
30. อ.ดร.สำยพิณ  ศุพุทธมงคล ส่วนงำน คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ - 084-323-7785 ssuputta@yahoo.com 
31. ผศ.สดุำพร  กมลวำรินทร ์ ส่วนงำน คณะพยำบำลศำสตร ์ 02-986-9213 

ต่อ 7342,7316-8 
086-369-2580 

ksudaporn@yahoo.com 

32. ผศ.ดร. สุพิชชำ รุ่งโรจน์นมิิตชัย ส่วนงำน คณะวิศวกรรมศำสตร ์ - 087-587-5875 supitcha@engr.tu.ac.th 
33. ผศ.ดร.อรอนงค์  ทิพย์พิมล ทั่วไป คณะศลิปศำสตร ์ - 063-372-2677 onanung.thippimol@gmail.com 
34. อ.ดร.อัครำ เมธำสุข ส่วนงำน คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร ์ - 085-318-4205 nodrightnow@gmail.com 
35. ผศ.ดร.อัศนีย์  เปลีย่นศร ี ส่วนงำน คณะศลิปกรรมศำสตร ์ - 080-291-5453 a_assanee@yahoo.com 
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