
  
 

 

 

 

 
ค ำสั่งคณะทันตแพทยศำสตร์ 

ที ่159 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำทันตแพทย์ ระดับปริญญำตรี  ปีกำรศึกษำ  2564 

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

                 เพ่ือให้นักศึกษำทันตแพทย์แต่ละคนมีอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ ยวกับด้ำนกำรเรียนของ
นักศึกษำ ตลอดจนปัญหำในด้ำนอ่ืน ๆ ซึ่งอำจจะมีข้ึนในระหว่ำงกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ ๖  และ ข้อ ๒๓  แห่งข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ว่ำด้วย ชื่อต ำแหน่ง  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และ
อ ำนำจและหน้ำที่ของรองอธิกำรบดี   ผู้ช่วยอธิกำรบดี  หัวหน้ำส่วนงำน  รองหัวหน้ำส่วนงำน  และต ำแหน่งบริหำรอ่ืน  
ในส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔   และที่แก้ไขฉบับเพ่ิมเติม   คณะทันตแพทยศำสตร์จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อ
ดังต่อไปนี้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดูแล รับผิดชอบนักศึกษำทันตแพทยร์ะดับปริญญำตรี รหัสต่ำง ๆ ดังนี้ 

ก. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส 64… 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ณัชพล จมูศรี ๖4๐๙๑๐๐๐๑ – ๖4๐๙๑๐๐๑0 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทยหญิงวรรณภำ จินำเดช ๖4๐๙๑๐๐๑1 – ๖4๐๙๑๐๐20 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระพงษ ์ ม้ำมณ ี ๖4๐๙๑๐๐21 – ๖4๐๙๑๐๐31 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดำ ศรีสุวรรณ ๖4๐๙๑๐๐32 – ๖4๐๙๑๐๐42 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.คธำวุธ เตชะสุทธิรัฐ ๖4๐๙๑๐๐43 – ๖4๐๙๑๐๐53 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์อติศักดิ์ จึงพัฒนำวดี ๖4๐๙๑๐๐54 – ๖4๐๙๑๐๐64 

ข. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส 63… 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ ๖3๐๙๑๐๐๐๑ – ๖3๐๙๑๐๐๑1 
2. อำจำรย์ ทันตแพทยธ์ีรัช สว่ำงปัญญำงกูร ๖3๐๙๑๐๐๑2 – ๖3๐๙๑๐๐22 
3. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงศิรินำถ ชีวะเกรียงไกร ๖3๐๙๑๐๐23 – ๖3๐๙๑๐๐33 
4. อำจำรย์ ทันตแพทย์วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร ๖3๐๙๑๐๐34 – ๖3๐๙๑๐๐44 
5. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สำยทอง ๖3๐๙๑๐๐45 – ๖3๐๙๑๐๐55 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์อำนนท์ จำรุอัคระ ๖3๐๙๑๐๐56 – ๖3๐๙๑๐๐65 

ค. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส 62… 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ ๖2๐๙๑๐๐๐๑ – ๖2๐๙๑๐๐๑0 
2. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.วรัตม์ ลีลำพรพิสิฐ ๖2๐๙๑๐๐๑1 – ๖2๐๙๑๐๐20 
3. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรรณกมล ปัญญำรักษ์ ๖2๐๙๑๐๐21 – ๖2๐๙๑๐๐30 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรำนันท์ มหำสันติปิยะ ๖2๐๙๑๐๐31 – ๖2๐๙๑๐๐40 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี โอวิทยำกุล ๖2๐๙๑๐๐41 – ๖2๐๙๑๐๐51 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยำรัตน์ คอวนิช ๖2๐๙๑๐๐52 – ๖2๐๙๑๐๐62 

 

 



๒ 
 

ง. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  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 เจียมหำทรัพย์ ๖1๐๙๑๐๐34 – ๖1๐๙๑๐๐44 
5. อำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.กิตติพงศ ์ เลำสุวรรณ์ ๖1๐๙๑๐๐45 – ๖1๐๙๑๐๐55 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ชนธีร์ ชิณเครือ ๖1๐๙๑๐๐56 – ๖1๐๙๑๐๐66 

จ. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๖0…  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์บุญชัย เชำวน์ไกลวงศ์ ๖0๐๙๑๐๐๐๑ – ๖๐๐๙๑๐๐๑๐ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มำริสำ สุขพัทธี ๖0๐๙๑๐๐1๑ – ๖๐๐๙๑๐๐2๐ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์ 60๐๙๑๐๐๒๑ – ๖๐๐๙๑๐๐๓๑ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงสุฤดี ทำยะติ ๖0๐๙๑๐๐๓๒ – 6๐๐๙๑๐๐๔๒ 
5. อำจำรย์ ทันตแพทย์บริบูรณ์ คูตระกูล ๖0๐๙๑๐๐๔๓ – ๖๐๐๙๑๐๐๕๓ 
6. อำจำรย์ ทันตแพทย์วริศ เผ่ำเจริญ ๖0๐๙๑๐๐๕๔ – ๖๐๐๙๑๐๐๖๔ 
 
ฉ. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  59…  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช   เพ่ิมพำนิช ๕๙๐๙๑๐๐๐๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๑๐ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัทนินทร์ มนตรีขจร ๕๙๐๙๑๐๐๑๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๒๐ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์พิริยะ   เชิดสถิรกุล ๕๙๐๙๑๐๐๒๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๓๐ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริยำภรณ์ บุญญวงศ ์ ๕๙๐๙๑๐๐๓๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๔๐ 
5. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริกำ อังกสิทธิ์ ๕๙๐๙๑๐๐๔๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๕๐ 
6. อำจำรย์ ทันตแพทย์ยุทธกำร อัศว์ไชยตระกูล ๕๙๐๙๑๐๐๕๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๖๐ 
7. อำจำรย์ ทันตแพทย์ณัฐวรรธน์ ปลื้มส ำรำญ ๕๙๐๙๑๐๐๖๑ – ๕๙๐๙๑๐๐๖๙ 
8. อำจำรย์ ทันตแพทย์อำณัติ เดวี ๕๙๐๙๑๐๐๗๐ – 5๙๐๙๑๐๐๗๘ 
  
ช. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๘… 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงทัดจันทร์ ครองบำรมี ๕๘๐๙๑๐๐๐3,  ๕๘๐๙๑๐๐๐8  
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดำ ศรีสุวรรณ ๕๘๐๙๑๐๐๑5,  ๕๘๐๙๑๐๐18 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนำรถ จำติเกต ุ ๕๘๐๙๑๐๐68,  ๕๘๐๙๑๐๐๓๐ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระพงษ์ ม้ำมณ ี ๕๘๐๙๑๐๐๕6 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.คธำวุธ เตชะสุทธิรัฐ ๕๘๐๙๑๐๐๖4, ๕๘๐๙๑๐๐๗๐ 
    

ซ. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕7… 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ ๕๗๐๙๑๐๐๐9 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณำนนต์ ๕๗๐๙๑๐๐๑๑ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ณัชพล จมูศรี ๕๗๐๙๑๐0๔๐ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อำรีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ๕๗๐๙๑๐๐๗5 

 
 
 



๓ 
 

 
ฌ. อาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาทันตแพทย์  รหัส  ๕๖… 
๑. อำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงศิรินำถ ชีวะเกรียงไกร ๕๖๐๙๑๐๐๐8  
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงชนิกำ แมนมนตรี ๕๖๐๙๑๐๐12 
3. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.ทวีศักดิ ์ ประสำนสุทธิพร ๕๖๐๙๑๐๐๓7  
4. รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ ๕๖๐๙๑๐๐๗๑,  ๕๖๐๙๑๐๐๗6 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์หญิงวนิดำ   ธีรวัฒน์วำทิน 560910104 
    

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  11  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖4            

                                                           
            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช) 
                  คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ 

 


