รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สําหรับนิสติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
รหัสสาขาวิชา XD
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขา
1.

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

วัฒนแจ่มศรี
เมฆฉาย





2.

XD01 ผศ.ดร. กนกณัฏฐช์
XD01 ผศ.ดร. คํารณ





3.

XD01 ผศ.ดร. ชัยชนะ

ใจบุญ





4.

XD01 ผศ.ดร. รตินันท์

บุญเคลือบ





5.

XD01 ดร.

สินธุนาวารัตน์





6.

XD01 รศ.ดร. ศุภวัชร์

อัศวสัมฤทธิ์





7.

XD01 ผศ.ดร. สุรัตนา

สังข์หนุน





8.

XD02 ผศ.ดร. พนิดา

สุรวัฒนาวงศ์





9.

XD02 ผศ.ดร. รุ่งทิวา

(พลังสันติกุล) ภู่อาภรณ์





10. XD02 รศ.ดร. ศิริพร

จึงสุทธิวงษ์





11. XD02 ดร.

สุภาวดี

นาเมืองรักษ์





12. XD06 ดร.

Makiko

Sakka





13. XD06 ผศ.ดร. ภานุพงษ์

พงษ์ชีวิน





14. XD06 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์

ธีระดากร





15. XD06 ศ.ดร.

สมบูรณ์

ธนาศุภวัฒน์





16. XD07 ดร.

กอบกุล

เหล่าเท้ง





วุฒิพล
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หน้า 1

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

17. XD07 ดร.

ชิเน

ธํารงค์ธรรม





18. XD07 ดร.

ณัฐชยา

คํารังษี





19. XD08 ผศ.ดร. กาญจนา

ธนนพคุณ





20. XD08 ดร.
21. XD08 ดร.

เทศนา
ฝ้ายเยื่อ









22. XD08 รศ.ดร. พวงผกา

อัมพันธ์จันทร์





23. XD08 ดร.

ปานเม่น





24. XD08 รศ.ดร. สุรียา

ตันติวิวัฒน์





25. XD09 ศ.ดร. Mark
26. XD09 ผศ.ดร. ทัศพร

Banfield
โตธนะเกษม









27. XD09 ผศ.ดร. นงลักษณ์

เภรินทวงค์





28. XD09 ผศ.ดร. นพดล

กิตนะ



29. XD09 ผศ.ดร. นฤมล

ธนานันต์


×



30. XD09 รศ.ดร. สมศักดิ์

อภิสิทวาณิช





31. XD09 ผศ.ดร. อมรศักดิ์

สวัสดี





32. XD10 ดร.

เหลืองวิริยะ





33. XD10 ผศ.ดร. ชัยศักดิ์
34. XD10 ดร.
ปฏิภาณ

อิสโร
อุทยารัตน์









35. XD10 ดร.

วัชระ

เลี้ยวเรียน





36. XD10 ดร.

วีรกัญญา

มณีประกรณ์





จึงถาวรรณ





นัยนา
บัวหลวง
สิทธิพร

จิราพร

37. XD10 รศ.ดร. สิริโชค
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หน้า 2

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

38. XD12 ผศ.ดร. จิราพรรณ

สุนทรโชติ





39. XD12 ดร.

ผุดพรมราช





40. XD12 ผศ.ดร. ดาวุด

ทองทา





41. XD12 ผศ.ดร. นวลพรรณ

ลอว์สัน





42. XD12 ดร.

กิติดํารงสุข





43. XD12 ผศ.ดร. ประหยัด

แสงงาม





44. XD12 ศ.ดร.

สํารวม

จงเจริญ





45. XD13 ดร.

ฐาปนา

ชลธนานารถ





46. XD13 ดร.

ณัฐชยา

คํารังษี





47. XD13 ดร.

ยุวรินทร์

บุญทบ





48. XD16 ผศ.ดร. ศิรินทร

ทองแสง





49. XD16 ศ.ดร.

สิรนุช

ลามศรีจันท์





50. XD17 ดร.

Matthew

Paul Gleeson





51. XD17 ผศ.ดร. กัลยา

ประไพนพ





52. XD17 รศ.ดร. กิตติศักดิ์

หยกทองวัฒนา





53. XD17 ผศ.ดร. เกื้อการุณย์

ครูส่ง





54. XD17 ศ.ดร.

เกตุทัต-คาร์นส์





55. XD17 ผศ.ดร. ดํารงเกียรติ

อาจหาญ





56. XD17 รศ.ดร. เทวัญ

จันทร์วิไลศรี





57. XD17 ผศ.ดร. นงลักษณ์

เภรินทวงค์





58. XD17 ผศ.ดร. ปานันท์

กาญจนภูมิ





59. XD17 ดร.

คงสวัสดิ์วรกุล





ชูเกียรติ

ประสงค์

เจมส์

พนิดา
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หน้า 3

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

60. XD17 ดร.

พรินท์พิดา

สนธิพันธ์





61. XD17 ดร.

วีระวัฒน์

แช่มปรีดา





62. XD17 รศ.ดร. สัญชัย

พยุงภร





63. XD17 ผศ.ดร. อรภัค

เรี่ยมทอง





64. XD17 ดร.

อักษรา

ทองประชุม





65. XD17 ดร.

อัญชีรา

วิบูลย์จันทร์





66. XD19 ดร.

กนกวรรณ

กองพัฒน์พาณิชย์





67. XD19 ดร.

กฤตภาส

เลาหสุรโยธิน





68. XD19 ดร.

เจนจิรา

ปานชมพู





69. XD19 ดร.

ชลิตา

รัตนเทวะเนตร





70. XD19 ผศ.ดร. ชีวิตา

สุวรรณชวลิต





71. XD19 ผศ.ดร. ณัฐยา
72. XD19 ดร.
ดวงกมล
73. XD19 รศ.ดร. ดวงใจ

วุฒิกานนท์





ตุงคะสมิต









74. XD19 ผศ.ดร. ดารินี

นาคะปรีชา
พรหมโยธิน





75. XD19 ดร.

จาปรุง





76. XD19 ผศ.ดร. ตะวัน

สุขน้อย





77. XD19 ผศ.ดร. ทศพล

เมลืองนนท์





78. XD19 ผศ.ดร. ธัญญดา

รุ่งโรจน์มงคล





79. XD19 ดร.

ธันยกร

เมืองหาโพธิ์





80. XD19 ศ.ดร.

บรรเจิด

จงสมจิตร





81. XD19 ดร.

ประสาท

กิตตะคุปต์





82. XD19 ผศ.ดร. พนิดา

สุรวัฒนาวงศ์





83. XD19 รศ.ดร. พรพรรณ

พึ่งโพธิ์





เดือนเพ็ญ
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หน้า 4

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

นาคปฐม





85. XD19 ผศ.ดร. รุ่งทิวา

(พลังสันติกุล) ภู่อาภรณ์





86. XD19 ดร.

ติยพงศ์พัฒนา





87. XD19 รศ.ดร. ศิริพร

จึงสุทธิวงษ์





88. XD19 ดร.

ศิริพร

ลาภเกียรติถาวร





89. XD19 ศ.ดร.

ศุภศร

วนิชเวชารุ่งเรือง





90. XD19 รศ.ดร. สรา

อาภรณ์





91. XD19 ผศ.ดร. สายสมร

นิยมสรวญ





92. XD19 ผศ.ดร. สุภกร

บุญยืน





93. XD19 ดร.

สุภาวดี

นาเมืองรักษ์





94. XD19 ดร.

สุรชัย

ใหญ่เย็น





95. XD19 ผศ.ดร. อรพิน

จันทรศรีวงศ์





96. XD20 ศ.ดร.

กาญจนสุต





97. XD20 รศ.ดร. กุลธิดา

โรจน์วิบูลย์ชัย





98. XD20 ดร.
99. XD20 ศ.ดร.

ชาลี

วรกุลพิพัฒน์





ชิดชนก

เหลือสินทรัพย์





100. XD20 ผศ.ดร. โชติรัตน์

รัตนามหัทธนะ





101. XD20 รศ.ดร. นกุล

คูหะโรจนานนท์





102. XD20 ศ.ดร.

กิจศิริกุล





103. XD20 ผศ.ดร. ปกรณ์

วัฒนจตุรพร





104. XD20 ศ.ดร.

ประภาส

จงสถิตย์วัฒนา





105. XD20 รศ.ดร. ประสงค์

ปราณีตพลกรัง





106. XD20 ดร.
มารุต
107. XD20 ผศ.ดร. สุกรี

บูรณรัช
สินธุภิญโญ
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มณฑล
วราวุธ

กาญจนา

บุญเสริม

หน้า 5

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

108. XD20 ผศ.ดร. สุรศักดิ์

มังสิงห์

×



109. XD20 รศ.ดร. อรุณี

อินทรไพโรจน์





110. XD22 รศ.ดร. พราม
111. XD22 รศ.ดร. ลักขณา

ดีคําย้อย
หล่อตระกูล









112. XD22 รศ.ดร. อัศวิน

มีชัย





113. XD23 ดร.

ปริญญา

พุทธาภิบาล





114. XD23 รศ.ดร. พิมพ์ทอง

ทองนพคุณ





115. XD23 ศ.ดร.
116. XD23 ดร.

ชูวงษ์
คล้ายสุบรรณ์









117. XD24 ผศ.ดร. กนกทิพย์

บุญเกิด





118. XD24 ดร.

กุลฤดี

แสงสีทอง





119. XD24 ดร.

เกศินี

เหมวิเชียร





120. XD24 ดร.

ธนัญชัย

พิรุณพันธ์





121. XD24 ผศ.ดร. นพพร

รุจิสัมพันธ์





122. XD24 ดร.

ปิยฉัฎร

ช่วยสีนวล





123. XD24 ดร.

พัชรกมน

หนูเอียด





124. XD24 รศ.ดร. พันธ์ญา

สนินทบูรณ์





125. XD24 ดร.

สุวรรณมาลา





126. XD24 รศ.ดร. ศิริลักษณ์

พุ่มประดับ





127. XD24 รศ.ดร. สตรีรัตน์

โฮดัค





128. XD24 ดร.

สุนีย์

โชตินีรนาท





129. XD24 ดร.

แหลมทอง

ชื่นชม





มนตรี
วันทนา

พิริยาธร
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หน้า 6

สาขา

สอบนิสิต

ชื่อ-นามสกุล

ป.เอก

ป.โท

130. XD24 ดร.

อัจฉรา

แป้งอ่อน





131. XD60 ดร.

ชาลี

วรกุลพิพัฒน์





132. XD60 ดร.

มารุต

บูรณรัช


×



133. XD60 ผศ.ดร. สุรศักดิ์

มังสิงห์
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หน้า 7

