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114 สุ ขุมวิ ท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กรุ งเทพฯ 10110 โทรศั พท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จด
ั ระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/
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มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง 'ศาสตราจารย์' จํานวน 17 ราย

เว็ บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื อง แต่งตังศาสตราจารย์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังพนักงาน มหาวิ ทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชีย งใหม่
มหาวิ ทยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒอมหาวิ ทยาลัยมหิดล มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และมหาวิ ทยาลัย ขอนแก่ น ให้
ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตังแต่วันทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์รวม 17 ราย ดังนี
มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ จิร ะเดช แจ่ม สว่า ง สัง กัด คณะเกษตรกํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรกํ าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 27 มิถุนายน 2560
2. รองศาสตราจารย์ ไพศาล คงคาฉุย ฉาย สังกั ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้ดํ า รงตํ า าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 22 มกราคม 2561
3. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สังกั ดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่
วันที 3 กันยายน 2561
4. รองศาสตราจารย์ อริน ทิพ ย์ ธรรมชัย พิเ นต สัง กัด คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 30 ตุลาคม 2561
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5.

รองศาสตราจารย์ เพ็ญ จิต ร ศรีน พคุณ สัง กั ด คณะวิศ วกรรมศาสตร์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้ดํา รงตํ า แหน่ง
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ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 8 สิงหาคม 2562
มหาวิ ทยาลัย เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ศิร ิจิต สุทธจิตต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ให้ดํา รงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขา
วิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตังแต่วันที 26 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
1. รองศาสตราจารย์ว าสนา สุขุม ศิร ช
ิ าติ สังกั ด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ ให้ดํา รงตํ า แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกั ดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ ตังแต่วันที 23 พฤษภาคม 2561
2. รองศาสตราจารย์ป รินทร์ ชัย วิ สุทธางกูร สังกั ดคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกั ดคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตังแต่วันที 26 กันยายน 2561
3. รองศาสตราจารย์ฉัต รศรี เดชะปญญา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ให้ดํา รงตํา แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกั ดคณะแพทยศาสตร์มหาวิ ทยาลัยศรีนคริน ทรวิ โรฒ ตังแต่วันที 26 กั นยายน 2561
มหาวิ ทยาลัย มหิดล
1.

รองศาสตราจารย์ช นิต รา ธุว จิต ต์ สัง กั ด คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิร าชพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย มหิด ล ให้ดํ า รงตํ า แหน่ง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่วันที 29 มิถุนายน 2561
2. รองศาสตราจารย์พูลชัย จรัสเจริญวิ ทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตํา แหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิช าอายุรศาสตร์โ รคระบบทางเดิน อาหาร สังกั ดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิดล ตังแต่
วันที 21 สิงหาคม 2561
มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เชวงกิจวณิช สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญีปุน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ตังแต่วันที 12 กรกฎาคม 2561
2. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิ ทยาโมเลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั งแต่วันที 27 กันยายน 2561
3. รองศาสตราจารย์พรศิริ สิงหปรีชา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดาํ รงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิ ชาภาษาศาสตร์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั งแต่วันที 4 มีนาคม 2562
มหาวิ ทยาลัย ศิลปากร
รองศาสตราจารย์ธวั ชชัย แพชมัด สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิ ชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร ตังแต่วันที 3 กันยายน 2561
มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่น
1. รองศาสตราจารย์ชาญวิ ทย์ ลีลายุวัฒน์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ตังแต่วันที 29ตุลาคม 2561
2. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล สังกั ดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สั งกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ตังแต่วันที 31 ตุลาคม
2561
ประกาศ ณ วันที 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินย
ั
รองนายกรัฐมนตรี
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