
03  สาขาวิชาวิจิตรศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายอัศนีย  ชูอรุณ รศ. ศม. (ภาพพิมพ) ทัศนศิลป  ภาพพิมพ ศิลปกรรม/

มทร.ธัญบุรี

เกษียณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)    

39 หมู1ถ.รังสิต-นครนายก    

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี               

จ.ปทุมธานี   12110             

โทร.0 2549 4990-2              

โทรสาร. 0 2549 4993

2 นายอิทธิพล  ตั้งโฉลก รศ. ศบ. (ภาพพิมพ)                    

ศม. (จิตรกรรม)

ทัศนศิลป ทัศนศิลป (จิตรกรรม

และภาพพิมพ)

จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

เกษียณ 94/10 หมูบานบานกลางเมือง 

ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง                     

กรุงเทพฯ 10250                  

โทร. 081 820 2106

3 นายสมชาย  พูพิพัฒน รศ. ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย)          

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

ศิลปะการแสดง การสอนนาฎศิลป

พื้นเมืองภาคตาง ๆ,

กระบี่-กระบอง

ศิลปกรรม

ศาสตร/มอ.

(ปตตานี)

เกษียณ 105/1 ถ.ลําพู                       

แขวงวัดสามพระยา              

เขตพระนคร กทม. 10200       

โทร. 081 748 8572
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03  สาขาวิชาวิจิตรศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นายทินกร  กาษรสุวรรณ รศ. ศ.บ. (ภาพพิมพ)                  

ศ.ม. (ภาพพิมพ)

ภาพพิมพ ภาพพิมพ จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ                       

โทร. 0 2221 0820,              

081 408 1971

5 นางกัญญา  เจริญศุภกุล รศ.  ศ.บ.(ภาพพิมพ)                

มหาวิทยาลัยศิลปากร          

M.F.A. (Printmaking)

ภาพพิมพ ภาพพิมพ จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ                       

โทร. 0 2225 8991,              

089 682 7007

6 นายสุรพงษ  สมสุข รศ. ศ.บ. (ภาพพิมพ)                  

ศ.ม. (ภาพพิมพ)

ภาพพิมพ ภาพพิมพ สถาปตยกรรม

ศาสตร/สจล.

คณะสถาปตย-กรรมศาสตร      

 โทร.0 2739 2151,              

089-992 0742

7 นางพรรณเพ็ญ  ฉายปรีชา รศ. B.F.A. (Graphic Art.)          

M.S. (Graphic Art.)

มัณฑนศิลป มัณฑนศิลป 

(Graphic Desige)

มัณฑนศิลป/

มศก.

47 ซ.วิเศษสุข 1  ถ.พระราม 9 

ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง        

กทม.10250                        

โทร.081 8318339
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

8 นายรักศานต  วิวัฒนสินอุดม รศ. ว.บ. (ภาพยนตและถายภาพ) 

M.A. (Film & Photography)

การสรางภาพ 

เคลื่อนไหว

การสรางภาพ 

เคลื่อนไหว

นิเทศศาสตร/

จฬ.

คณะนิเทศศาสตร                  

โทร. 0 2218 2137,              

089 119 1789

9 นายปรีชา  อมรรัตน รศ. อนุปริญญา ศิลปบัณฑิต      

ค.บ.

การออกแบบ

เครื่องปนดินเผา

การออกแบบ

เครื่องปนดินเผา

มัณฑนศิลป/

มศก.

เกษียณ 54/3 ม.3 ต.บางกระเบา        

อ.นครชัยศรี                           

จ.นครปฐม 73120                 

โทร. 034 331 270,                

034 332 270

10 นางสาวภรดี  พันธุภากร รศ. ศ.บ. (มัณฑศิลป)                  

ศ.ม. (โบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร)

การออกแบบ

เครื่องปนดินเผา

การออกแบบ

เครื่องปนดินเผา

ศิลปกรรม

ศาสตร/มบ.

คณะศิลปกรรมศาสตร            

โทร. 038 745 900 ตอ 2532, 

081 715 5886

11 นายเข็มรัตน  กองสุข รศ. ศ.บ. (ประติมากรรม)              

ศ.ม. (ประติมากรรม)

ประติมากรรม ประติมากรรม จิตรกรรม   

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

124/2  ถ.พิบูลสงคราม          

ต.สวนใหญ  อ.เมือง               

จ.นนทบุรี                           

โทร. 0 2967 2089
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03  สาขาวิชาวิจิตรศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

12 นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน รศ. ศ.บ. (สาขาประติมากรรม)      

ศ.ม. (สาขาประติมากรรม)

ประติมากรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม

ศาสตร/สจล.

คณะสถาปตย-กรรมศาสตร     

โทร. 0 2739 2151,              

081 910 0954

13 นายวิชัย  สิทธิรัตน รศ. ศ.บ. (ประติมากรรม)             

ศ.ม. (ประติมากรรม)

ประติมากรรม ประติมากรรม จิตรกรรม   

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม  

และภาพพิมพ                      

โทร. 0 2225 8991,              

081 752 4569

14 นายปริญญา  ตันติสุข รศ. ศ.บ. (จิตรกรรม)                  

ศ.ม. (จิตรกรรม)

ทัศนศิลป ทัศนศิลป จิตรกรรม   

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

100/13 ม.6 เพชรเกษม 88     

พุทธมณฑล สาย 2              

บางแคเหนือ  กรุงเทพฯ         

โทร. 0 2221 0820,                

081 808 8611

15 นางลัดดา  ศุขปรีดี รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)                

กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)        

Cert. In Ed. Media

ศิลปการถายภาพ ศิลปการถายภาพ ศิลปกรรม

ศาสตร/มบ.

คณะศิลปศาสตร                

โทร. 038 745 900 ตอ 2057,  

086 306 3378
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03  สาขาวิชาวิจิตรศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

16 นางฉันทนา  เอี่ยมสกุล รศ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา     

ปริญญาตรีนาฏศิลป             

ค.ม. (บริหารการศึกษา)

ศิลปการละคร ศิลปการละคร ศิลปกรรม

ศาสตร/มธ.

(ศูนยรังสิต)

คณะศิลปกรรมศาสตร            

โทร. 0 2696 6307,              

089 924 4980

17 นายฐิติพัฒน  ประทานทรัพย รศ. สถ.บ.                                 

สถ.ม.

นิเทศศิลป คอมพิวเตอรในการ

ออกแบบ

สถาปตยกรรม

ศาสตร/มศก.

คณะสถาปตย กรรมศาสตร     

โทร. 0 2623 6115-22

18 นายถาวร  โกอุดมวิทย ผศ. B.F.A. (Graphic Art.)            

M.F.A. (Graphic Art.)   

ภาพพิมพ ภาพพิมพ จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม  

และภาพพิมพ                       

โทร. 0 2221 0820
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03  สาขาวิชาวิจิตรศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

19 นายรุง  ธีระพิจิตร ผศ. ศิลปบัณฑิต                         

M.F.A.(Painting.)

ภาพพิมพ ภาพพิมพ จิตรกรรม

ประติมากรรม

และภาพ

พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม  

และภาพพิมพ                       

โทร. 0 2221 0820               

081 922 6036

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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