
 
 
 

ค ำสั่ง  คณะทันตแพทยศำสตร์ 

ที ่ 214 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำทันตแพทย์ ระดับปรญิญำตร ี ปีกำรศึกษำ  2561 

-------------------------------------- 

                 เพื่อให้นักศึกษำทันตแพทย์แต่ละคนมีอำจำรย์ที่ปรกึษำในกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับด้ำนกำรเรียนของนักศึกษำ    

ตลอดจนปัญหำในด้ำนอื่น ๆ   ซึ่งอำจจะมีขึ้นในระหว่ำงกำรศึกษำตลอดหลักสูตร  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 

๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ ๖  และ ข้อ ๒๓  แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัย 

เชียงใหม่ ว่ำด้วย ชื่อต ำแหน่ง  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และอ ำนำจและ

หน้ำที่ของรองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี  หัวหน้ำส่วนงำน  รองหัวหน้ำส่วนงำน  และต ำแหน่งบริหำรอื่น  ในส่วนงำน

วิชำกำรและส่วนงำนอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔    จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อดังต่อไปนี้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดูแล รับผิดชอบนักศึกษำ

ทันตแพทย์ระดับปรญิญำตร ีรหัสต่ำง ๆ ดังนี้ 

ก. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๖1… 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์ ๖1๐๙๑๐๐๐๑ – ๖1๐๙๑๐๐๑1 

2. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรกัญญำ บูรณพัฒนำ ๖1๐๙๑๐๐๑2 – ๖1๐๙๑๐๐22 

3. อำจำรย์ ทันตแพทย์วัชรพงศ์ อรุณแสง ๖1๐๙๑๐๐23 – ๖1๐๙๑๐๐33 

4. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวิศนี เจยีมหำทรัพย์ ๖1๐๙๑๐๐34 – ๖1๐๙๑๐๐44 

5. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงนภัสสร อิ่มเอิบ ๖1๐๙๑๐๐45 – ๖1๐๙๑๐๐55 

6. อำจำรย์ ทันตแพทย์ชนธีร์ ชิณเครือ ๖1๐๙๑๐๐56 – ๖1๐๙๑๐๐66 

ข. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๖0…  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์บุญชัย เชำวน์ไกลวงศ์ ๖0๐๙๑๐๐๐๑ – ๖๐๐๙๑๐๐๑๐ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงมำริสำ สุขพัทธี ๖0๐๙๑๐๐๑๑ – ๖๐๐๙๑๐๐๒๐ 

3. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.พลภัทธ์ ตรีภูวพฤทธิ ์ 60๐๙๑๐๐๒๑ – ๖๐๐๙๑๐๐๓๑ 

4. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงสุฤดี ทำยะติ ๖0๐๙๑๐๐๓๒ – 6๐๐๙๑๐๐๔๒ 

5. อำจำรย์ ทันตแพทย์บริบูรณ์ คูตระกูล ๖0๐๙๑๐๐๔๓ – ๖๐๐๙๑๐๐๕๓ 

6. อำจำรย์ ทันตแพทย์วริศ เผำ่เจริญ ๖1๐๙๑๐๐๕๔ – ๖๐๐๙๑๐๐๖๔ 
 

ค. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  59…  

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช   เพิ่มพำนิช ๕๙๐๙๑๐๐๐๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๑๐ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัทนินทร์ มนตรขีจร ๕๙๐๙๑๐๐๑๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๒๐ 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์พริยิะ   เชิดสถริกุล ๕๙๐๙๑๐๐๒๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๓๐ 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริยำภรณ์ บุญญวงศ์ ๕๙๐๙๑๐๐๓๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๔๐ 

5. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริกำ อังกสิทธิ์ ๕๙๐๙๑๐๐๔๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๕๐ 

6. อำจำรย์ ทันตแพทย์ยุทธกำร อัศว์ไชยตระกูล ๕๙๐๙๑๐๐๕๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๖๐ 

7. อำจำรย์ ทันตแพทย์ณัฐวรรธน์ ปลืม้ส ำรำญ ๕๙๐๙๑๐๐๖๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๖๙ 

8. อำจำรย์ ทันตแพทย์อำณัติ เดวี ๕๙๐๙๑๐๐๗๐– 5๙๐๙๑๐๐๗๘ 

  

 



 

 

 

ง. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๘… 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงทัดจันทร์ ครองบำรมี ๕๘๐๙๑๐๐๐๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๑๐ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดำ ศรีสุวรรณ ๕๘๐๙๑๐๐๑๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๒๐ 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนำรถ จำติเกตุ ๕๘๐๙๑๐๐๒๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๓๐ 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงสุพัตรำ แสงอินทร์ ๕๘๐๙๑๐๐๓๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๔๐ 

5. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนำรัตน์ ขอดแก้ว ๕๘๐๙๑๐๐๔๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๕๐ 

6. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระพงษ์ ม้ำมณี ๕๘๐๙๑๐๐๕๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๖๐ 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.คธำวุธ เตชะสุทธิรัฐ ๕๘๐๙๑๐๐๖๑ – ๕๘๐๙๑๐๐๗๐ 

8. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ปุณยนุช ตันทนำนนท์ ๕๘๐๙๑๐๐๗๑– ๕๘๐๙๑๐๐๘๐ 
 

จ. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๗… 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.อรรถวทิย์ พิสิฐอนุสรณ์ ๕๗๐๙๑๐๐๐๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๑๐    

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑติคุณำนนต์ ๕๗๐๙๑๐๐๑๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๒๐    

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อภิรุม จันทน์หอม ๕๗๐๙๑๐๐๒๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๓๐    

4. อำจำรย์ ทันตแพทย์ณัชพล จมูศรี ๕๗๐๙๑๐๐๓๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๔๐    

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ศิริพงศ์ ศิรมิงคลวัฒนะ ๕๗๐๙๑๐๐๔๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๕๐    

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษรำ ปัทมพันธุ์ ๕๗๐๙๑๐๐๕๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๖๐    

7. อำจำรย์ ทันตแพทย์วัชรพงษ์   อริยเกรยีงไกร ๕๗๐๙๑๐๐๖๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๗๐    

8. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อำรีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ๕๗๐๙๑๐๐๗๑ – ๕๗๐๙๑๐๐๗๙ และ 

 ๕๗๐๙๑๐๐80 – ๕๗๐๙๑๐๐88 

   

9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์อติศักดิ์ จึงพัฒนำวดี ๕๗๐๙๑๐๐๘๙ – ๕๗๐๙๑๐๐๙๗ และ 

๕๗๐๙๑๐๐๘๐ – ๕๗๐๙๑๐๐๘๔ 

   

 

ฉ. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๖… 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์ ๕๖๐๙๑๐๐๐๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๑๐ 

2. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงชนิกำ แมนมนตรี ๕๖๐๙๑๐๐๑๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๒๐ 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์พริยิะ   เชิดสถริกุล ๕๖๐๙๑๐๐๒๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๓๐ 

4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์ ประสำนสุทธิพร ๕๖๐๙๑๐๐๓๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๔๐ 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สำครรัตน์ คงขุนเทียน ๕๖๐๙๑๐๐๔๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๕๐ 

6. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ ๕๖๐๙๑๐๐๕๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๖๐ 

7. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวัชรำภรณ์ ทศพร ๕๖๐๙๑๐๐๖๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๗๐  

8. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ ๕๖๐๙๑๐๐๗๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๘๐ 

9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยำรัตน์ คอวนิช ๕๖๐๙๑๐๐๘๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๙๐ 

10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี โอวิทยำกุล ๕๖๐๙๑๐๐๙๑ – ๕๖๐๙๑๐๐๙๘ 

11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวนิดำ ธีรวัตรวำทิน ๕๖๐๙๑๐๐๙๙ – ๕๖๐๙๑๐๑๐๖ 

 



 

 

ช. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕5…     

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน รังสิยำกูล ๕5๐๙๑๐๐๔3 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ภูมิศักดิ์ เลำวกุล 550910075 

3. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชรำวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์ 550910082, 550910029 

4. อำจำรย์ ทันตแพทย์ชนธีร์  ชิณเครือ 550910013, 550910064 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์อำนนท์ จำรุอัคระ 550910025, 550910029 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ 550910035 

7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์ 550910057 

8. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.พิสัยศิษฎ์ ชัยจรนีนท์ 550910091 
 

ซ. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๔…     

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ ๕๔๐๙๑๐๐๓๘ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงพัชนี ชูวีระ ๕๔๐๙๑๐๐๔๑ 

3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงจรรยำ อภิสริยะกุล ๕๔๐๙๑๐๐75 

 

ฌ. อาจารย์ท่ีปรกึษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕3…     

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์พริยิะ เชิดสถริกุล ๕๓๐๙๑๐๐๕๓ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  13  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖1            

                                 

                                                           
      (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล) 

           รองคณบดี  ปฏิบัติกำรแทน 

          คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 

 


