
คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก

นาย ศุภชัย บุญนํามา วิศวกร พนักงาน สํานักสวนอุตสาหกรรม

สํานักสวนอตุสาหกรรม



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย ผดุง บุญเพ็ชร ผูจัดการ พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. วิภา รุงเรืองพลางกูร นักพัสดุ พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง มาลี สายวงศ ผูตรวจสอบภายใน พนักงาน สํานักงานอธิการบดี กลุมงานตรวจสอบภายใน

กลุมงานตรวจสอบภายใน



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ดร. ผองศรี เวสารัช นักทรัพยสินทางปญญา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพนัธมิตร



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. ปราณี ละเอียด นักบริการการศึกษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ

นาย สุวิชัย เศรษฐเสถียร นักบริการการศึกษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ

สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง ธัญญพิชชา กีรติธนกุลวัฒน ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นาง พิชญสินี สุนทรวร นักบริหารงานบุคคล พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง วราภรณ สกุลพานิช นักวิเคราะหแผนและงบประมาณ พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร

นาง ปญจรัตน วัฒนพรศภุกิตติ์ พนักงานชวยบริหาร พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร

ดร. วรรณา เต็มสิริพจน นักวิเคราะหแผนและงบประมาณ พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร

นาย สุทัศน แจมจันทร พนักงานบริการ ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร

สํานักงานยุทธศาสตร



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. ธิษตยา จังอินทร นักบริการการศกึษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

น.ส. สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน นักบริการการศึกษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง โสรยา ศรีวงศพรธนา พยาบาล พนักงาน สํานักงานอธิการบดี กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย

นาง สุจิตรา ไขมุก พยาบาล พนักงาน สํานักงานอธิการบดี กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย

กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย ทวี สีหามาตย นักวิชาการศกึษา ขาราชการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

นาย สมพร นอยยาโน นักบริการการศกึษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

นาย เทวทินญอนันกยชศ ภูเกิด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ขาราชการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

สํานักงานกิจการนักศกึษา



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย วสันต สีเมฆ พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

นาง สิรีภัทร นันทสิทธิ์อังกูร พนักงานบริการ ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

นาง สมหมาย ออนนอม พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

สํานักงานอํานวยการ



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

อ. เกษมสันต พรหมสุภา อาจารย พนักงาน สํานักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี

นาย ทวีป ชาครียวณิชย นักเทคโนโลยีการศึกษา พนักงาน สํานักงานอธิการบดี ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี

ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง วิชุดา เสวิกุล นักบริหารการเงิน พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

น.ส. เปรมวดี พลจร นักบัญชี พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

นาง โศภิษฐ ปรีเปรมใจ นักบริหารการเงิน พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

นาย จรัญ ทองประยูร พนักงานสถานที่ ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

น.ส. เครือวัลย เสือเล็ก นักบริหารการเงิน พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

สํานักงานคลัง



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. ฉันทนา ภูธราภรณ นักบริหารงานบุคคล พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนงภาษาไทย ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. พรรณี ตั้งอมรสุขสันต นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

น.ส. นิตยา บุญปริตร ผูชวยนักวิจัย พนักงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

น.ส. ชนมนิภา กิจสุวรรณวงศ ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

นาง ณภัสสรณ โลหะญาณจารี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ขาราชการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

นาย กนก ทัศนาเอี่ยม ชางฝมือทั่วไป ลูกจางประจํา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย ชัชวาล ศิริพันธุ นักคอมพิวเตอร พนักงาน สํานักคอมพิวเตอร

นาง ไพเราะ ธนลัทธพงศ นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สํานักคอมพิวเตอร

สํานักคอมพิวเตอร



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. ชิต เหลาวัฒนา อาจารย พนักงาน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

ผศ.ดร. พิชิต ฤกษนันทน อาจารย พนักงาน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ อาจารย พนักงาน สถาบันการเรียนรู

สถาบันการเรียนรู



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง วิยะดา บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการศกึษาตอเนื่อง

นาย นพพร หงษทอง พนักงานโสตทัศนศกึษา ลูกจางประจํา สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการศึกษาตอเนื่อง

นาย เกษมศักดิ์ ศรธีาราธร นักวิจัย ขาราชการ สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีซอมบํารุงรักษา

นาย จักรกฤษณ จิตติมงคล นายชางเทคนิค พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีซอมบํารุงรักษา

นาง พรรณปพร กองแกว นักวิจัย ขาราชการ สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยและบริการเพ่ือชุมชนและสังคม

น.ส. ขนิษฐา สุขพรต นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานผูอํานวยการ

นาง รุงนภา เตาทองนันตสิน นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานผูอํานวยการ

นาง ลาวัลย สุขสกุลชัย นักวิเคราะหแผนและงบประมาณ พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานผูอํานวยการ

น.ส. วิสา แซเตีย นักวิจัย พนักงาน สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย วุฒิชัย เมฆสุวรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา พนักงาน สํานักหอสมุด

นาง กันทิมา มัดดาละ พนักงานบริการสารสนเทศ พนักงาน สํานักหอสมุด

น.ส. อัญชลี สรอยเจริญ พนักงานชวยบริหาร พนักงาน สํานักหอสมุด

นาง จิรภา ครองระวะ พนักงานบริการสารสนเทศ พนักงาน สํานักหอสมุด

นาง วรจิตติ์ ปยะภาณี บรรณารักษ ขาราชการ สํานักหอสมุด

น.ส. สมปอง ย้ิมละมัย นักบรรณสารสนเทศ พนักงาน สํานักหอสมุด

นาง สมพร พิมพกา นักบรรณสารสนเทศ พนักงาน สํานักหอสมุด ฝายบรรณสารสนเทศ

น.ส. ธันยารัตน รื่นรวย พนักงานบริการสารสนเทศ พนักงาน สํานักหอสมุด ฝายวารสาร

นาย ประเสริฐ ชัยเลิศวิรุฬห พนักงานบริการ ลูกจางประจํา สํานักหอสมุด สํานักงานผูอํานวยการ

น.ส. อุดมพร เพ็ชรรัตน นักบริหารการเงนิ พนักงาน สํานักหอสมุด สํานักงานผูอํานวยการ

นาย ปรีดา บุญแกว พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา สํานักหอสมุด สํานักงานผูอํานวยการ

นาง นิสา คําสม พนักงานพิมพ ลูกจางประจํา สํานักหอสมุด สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย พิเชษฐ เอ่ียมละออ ชางซอมบํารุง ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานที่ ฝายกายภาพ

นาย สุชาติ ใบพักตร ชางซอมบํารุง ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานที่ ฝายกายภาพ

นาย สมชาย ศรสีวัสดิ์ศิลป ชางฝมือทั่วไป ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี ฝายกายภาพ

นาย ณัฏฐกร อินทรแกว พนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานที่ สํานักงานผูอํานวยการ

นาย นิพนธ สองศิริ พนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี สํานักงานผูอํานวยการ

นาย อภิชาติ เงินธรรม ผูดูแลหมวดสถานที่ ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี สํานักงานผูอํานวยการ

นาย ทองชาย พิมพแดง พนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา สํานักบริหารอาคารและสถานที่ สํานักงานผูอํานวยการ

นาง ลักษณพร จิตติมงคล บุคลากร ขาราชการ สํานักบริหารอาคารและสถานที่ สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักบริหารอาคารและสถานที่



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. ณัฐกานต กุญชรศิลป นักบัญชี พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

นาย ดอกรัก ผองฉวี นายชางเทคนิค พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

น.ส. จงกล พูนทวี นักวิจัย ขาราชการ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

ดร. อรรณพ นพรัตน วิศวกร พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

นาง โสภิดา บุญเอนกทรัพย นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

นาง นวพร ปญญาศักดิ์ นักวิเคราะหแผนและงบประมาณ พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร เมฆวิจิตรแสง นักวิจัยชํานาญการ พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

Dr. HONG-MING KU นักวิจัย พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

นาย สุเมธ ทานเจริญ นักวิจัย พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

น.ส. อารีรัตน เพ็ชรอินทร นักวิชาการศึกษา ขาราชการ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

น.ส. ฐิติวรรณ เฉลิมพงศพันธุ นักบริหารการเงิน พนักงาน สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ

สถาบันพฒันาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล อาจารย พนักงาน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

รศ.ดร. พาสิทธ์ิ หลอธีรพงศ อาจารย พนักงาน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ. อภิญญา ลิ้มไพบูลย อาจารย พนักงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

อ. จิตธิกร สุนทรศารทูล อาจารย พนักงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ผศ. สุภาวดี บุญยฉัตร อาจารย พนักงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

ผศ. วลัยรัตน เกษมสิน อาจารย พนักงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สายวิชาสถาปตยกรรม

น.ส. วันทนา ภาคถิน นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ สํานักงานคณบดี

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย ธนพล รอดกุล พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา คณะศลิปศาสตร

นาง วันทนา เจริญราษฎร นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร. ภมรารัตน วิริยะการุณย อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

ผศ. กษมาภรณ มณีขาว อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

อ. กรรชงค กฤตประโยชน อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

อ. วิชัย กฤตประโยชน อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

ดร. อนัญญา สุวรรณกนิษฐ อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

รศ.ดร. พรนภิส ดาราสวาง อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาภาษา

อ. อุสมาน บีรูวาเหตุ อาจารย ขาราชการ คณะศิลปศาสตร สายวิชาภาษา

ดร. กิจจา เทพศิริ อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาภาษา

รศ. สนธิดา เกยูรวงศ อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาภาษา

ผศ. วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ อาจารย พนักงาน คณะศิลปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ผศ.ดร. สุรพงษ ชูเดช อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

คณะศิลปศาสตร



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

คณะศิลปศาสตร

ผศ.ดร. จารุวรรณ ชนมธนวัฒน อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ผศ. วิภาวี เอ่ียมวรเมธ อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

รศ.ดร. จุรีพร กาญจนการุณ อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ผศ.ดร. ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล อาจารย ขาราชการ คณะศิลปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

อ. สันติ พรายงาม อาจารย พนักงาน คณะศลิปศาสตร สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

น.ส. กนกรัตน นาคหฤทัย นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะศลิปศาสตร สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. ไพบูลย เกียรติโกมล อาจารย พนักงาน คณะครศุาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ. ทวีวัฒน สุภารส อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล

อ. บุญสง เหมวัฒน อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล

รศ. บรรจบ อรชร อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล

รศ.ดร. ณรงค มั่งคั่ง อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา

รศ.ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา

นาย สิทธิศักดิ์ คําอู ครูปฏิบัติการ พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา

รศ. คมสัน จิระภัทรศิลป อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ

รศ.ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ

ดร. เพียงเพ็ญ จิรชัย อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ดร. สรกฤช มณีวรรณ อาจารย ขาราชการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นาง วันดี ศรีสําราญ นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะครศุาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ดร. กีรติ ตันเสถียร อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ดร. สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร. โสพล มีเจริญ อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผศ. สุริยงค เลิศกุลวาณิชย อาจารย พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาง มาลัย บุญมี นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะครศุาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

นาง สุปราณี พานิชนอก พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

นาย นนทวัฒน เสวิกุล ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ขาราชการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

จ.ส.อ. พินิจ ประจันตวนิช นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

นาง อรวรรณ ฤกษเกษตร นักบริหารงานบุคคล พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

นาง ก่ิงแกว ผลตระกูล นักบริการการศึกษา พนักงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก

ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแกว อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. พิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร. นิพนธ เจริญกิจการ อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. ธนิตสรณ จิระพรชัย อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. บัณฑิต วรรธนาภา อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. อัจฉรา ธารอุไรกุล อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. อนุชาติ ทัศนวิบูลย อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. ประเสริฐ คนัธมานนท อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. ภคินี อุปถัมภ อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร. กิตติชัย ลวันยานนท อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ. พิชัย โฆษิตพันธวงศ อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. พัชราภรณ ลวันยานนท อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร. บวร ปภัสราทร อาจารย พนักงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ศันสนลักษณ รัชฎาวงศ อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. สุดารัตน ตรีเพชรกุล อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

นาง ประไพ ธุระกิจ ผูชวยนักวิจัย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ไพทิพย ธีรเวชญาณ อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. ทรงศิลป พจนชนะชัย อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. รัตนชัย ไพรินทร อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ดร. ทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร อาจารย ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาลย อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ. นฤมล จียโชค อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ยุวพิน ดานดุสิตาพันธ อาจารย พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

นาง ณัฐรดา แกวงามลอย พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

นาย กฤษณะ โซะสลาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ขาราชการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ. สมบูรณ เวชกามา อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. มานะ อมรกิจบํารุง อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. สรอยดาว วินิจนันทรัตน อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ผศ.ดร. สิริพร โรจนนันต อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ดร. รุงโรจน สงคประกอบ อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ผศ.ดร. ธนิต สวัสดิ์เสวี อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. สุวิมล อัศวพิศิษฐ อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ดร. นันทน ถาวรังกูร อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

ศ.ดร. สันทัด ศิริอนันตไพบูลย อาจารย ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

รศ.ดร. ศิริชัย เทพา อาจารย พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

น.ส. ศุภกัญญา มะโน ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

น.ส. ประคอง ภักดี พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

น.ส. นวลวรรณ ทองสุพรรณ ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

นาง ปรียานุช รัชตะหิรัญ นักบริการการศึกษา พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

นาง ดวงสมร ไมจันทร ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

นาง เครือวัลย มณีวัต นักบริหารการเงิน พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

นาย พรสถิตย อัชวังกูล นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

นาย สัมริตร จันทรนิ่ม พนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี

น.ส. ยุพิน รอดพน พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

น.ส. มาลี อิ่มดี พนักงานการศึกษา ลูกจางประจํา คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ดร. วิบูลศักดิ์ วัฒายุ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

อ. เจริญ สินอภิรมยสราญ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

อ. วิวัฒน สกลสนธิเศรษฐ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร

ผศ. ดาว สงวนรังศริิกุล อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

ผศ.ดร. สําเริง ชื่นรังสิกุล อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

น.ส. เดือนเพ็ญ เกิดนาค นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร

อ. วิริยะ ไตรปญญาศาสตร อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณติศาสตร

รศ. ภุชงค แพรขาว อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

นาง ชูศรี เกษประทุม พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

อ. ปญญานีย พราพงษ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

ผศ. วิญู จิตสัมพันธเวช อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

นาย สมพร เชยเสงี่ยม ครูปฏิบัติการ พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

รศ. กรวลัย พันธุแพ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

น.ส. สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

นาย สงา ตาบทอง พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

นาง เพ็ญพิมล เตกชื่น นักวิทยาศาสตร ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

นาย กรีธา มาทัพ ครูปฏิบัติการ พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. พรรณจิรา วงศสวัสดิ์ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร. สุคนธ ตันติไพบูลยวุฒิ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร. ไตรวิทย รัตนโรจนพงศ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาย พินิจ สายเจริญ ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร. วรพจน สุนทรสุข อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาย รชต มีดา เจาหนาที่วิจัย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาย องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง นักวิทยาศาสตร พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาง ธนภัทร สายเจริญ นักวิทยาศาสตร พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาง บุญรัตน วงศวิวัฒน นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร. ประเวทย ตุยเต็มวงศ อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

นาง ประโคม บุญทับ พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

อ. ชอทิพย หลอรุงเรือง อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

อ. สมชาย ปญญาอิ่นแกว อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

ดร. วรวิทย โกสลาทิพย อาจารย พนักงาน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

นาย ภิญโญ จันทนหอม พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

อ. สุรพล บุญดวง อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

อ. ปราโมทย เสตสุวรรณ อาจารย ขาราชการ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

น.ส. วารุณี กิติวงษประทีป นักบริการการศึกษา พนักงาน คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี

นาง วิราทิพย ดามาพงษ นักบริหารงานบุคคล พนักงาน คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี

น.ส. อรอนงค สุทธาชีวะ นักบริการการศึกษา พนักงาน คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี

นาง ปรัชญาพร ปานดี พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี

นาง ดาราณี นิยะมานนท พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร สํานักงานคณบดี



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาง ฤดี ชุติจิรนาท นักบริการการศึกษา พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ผศ. สนั่น สระแกว อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ผศ. สุรพนธ ตุมนาค อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

น.ส. แกวใจ จันทรเจริญ ผูชวยนักวิจัย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ผศ. พิพัฒน ศภุศิริสันต อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นาย ออนสา นนทพละ นักวิทยาศาสตร พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร. จินดารัตน พิมพสมาน อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นาย ณัฐพล ทัศนาเอ่ียม พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นาย วิวัช ซิ้มประดิษฐ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นาย สุรพงษ เกษหอมเลิศ พนักงานประจําหองทดลอง ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

น.ส. งามวิไล อรกิจวิโรจน นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร. วีระ โลหะ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศ.ดร. วิโรจน บุญอํานวยวิทยา อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย สมคิด พิลาวงศ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

น.ส. วันดี รอดกุล พนักงานสถานท่ี ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ. พัฒนา เนตรสุวรรณ อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. วันชัย อัศวภูษิตกุล อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นาย สมบูรณ มาลัยเปย ชางเทคนิค ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศ.ดร. สมชาย วงศวิเศษ อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. สมชาย จันทรชาวนา อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ. วีระชัย แกนทรัพย อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นาง สุรางค พิศาลพันธุ พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศ.ดร. สําเริง จักรใจ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รศ.ดร. สุรเชษฐ ชุติมา อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นาย สราวุฒิ หมื่นนพคํา ชางซอมบํารุง ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นาย สิทธิเดช มโนรัตน นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. สุรศกัดิ์ สุรนันทชัย อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ดร. สมโชค สนธิแกว อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

นาย กัณหา นาคเล็ก ผูชวยชางทั่วไป ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ผศ.ดร. สุรศษิฐ โรจนนันต อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

รศ. ดิลก ศรีประไพ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

นาย นิพนธ เชยเสงี่ยม พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

นาย ดิเรก จรูญรอดดํารง ชางเทคนิค ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

น.ส. วัลวิภา อุบลวัฒน ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

อ. วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

นาย ประเสริฐ สินนอย ชางเทคนิค ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

ดร. เชิดชัย ประภานวรัตน อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

นาย เวทิน รัชตะหิรัญ นายชางเทคนิคชํานาญการพิเศษ พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

ผศ. ทัศนีย ชยาวนิช อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ.ดร. วุฒิพงศ เมืองนอย อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นาย รัชพล สุขจันทร นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นาง ตวงพร ชินณะราศรี ผูปฏิบัติงานบริหาร ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร. นิตยา หวังวงศวิโรจน อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ.ดร. สมเกียรติ รุงทองใบสุรีย อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษกุล อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. เอนก ศริิพานิชกร อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อ. เอกชัย ภัทรวงศไพบูลย อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย บุญมี พูลภาพ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

นาย เสริม นราศังสะ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

อ. วุฒิชัย สิทธิอัฐกร อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

อ. พรพจน หันหาบุญ อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนงภาษาไทย ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

รศ.ดร. จินต อโณทัย อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

น.ส. พิระดา วองเกษฎา นักวิทยาศาสตร พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

นาง จงกลณี ประดิษฐพงษ พนักงานประจําหองทดลอง ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงชื่อคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ.ดร. มณฑริา นพรัตน อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ผศ.ดร. ชัยรัตน ตั้งดวงดี อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

นาย อาจิน คดัจิรัตน พนักงานธุรการ ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

นาย ทิศ อายตั้ง นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

รศ.ดร. อัมพวัน ตั๊นสกุล อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

รศ. สุวิช ศิริวัฒนโยธิน อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร



คํานําหนา ชื่อตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงช่ือภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย อุดร สระตันติ์ ชางอิเล็กทรอนิกส ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

ผศ.ดร. พินิจ กําหอม อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

นาย ณรงค อนันสุข นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

อ. เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

ผศ. ชนินทร วงศงามขํา อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

ศ.ดร. โกสินทร จํานงไทย อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ชื่อตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

ผศ.ดร. ไชยา ดําคํา อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. สุทิน ชาญณรงค อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นาย สุธี สังขเทศ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นาย ไพโรจน กรุยทอง นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร. เตือนใจ สมบูรณวิวัฒน อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. วาสนา เสียงดัง อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ. นิธิ บุรณจันทร อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. สุจินต ธงถาวรสุวรรณ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ. พงษศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร. อาษา ประทีปเสน อาจารย ขาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร. สุขสันติ์ พรหมบัญพงศ อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ. เจริญ สุนทราวาณิชย อาจารย พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นาย สุธีภรณ เครือวงศ นายชางเทคนิค พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นาย จํานอง เจริญพร พนักงานบริการ ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ



คํานําหนา ช่ือตน นามสกุล ช่ือตําแหนง ประเภทบุคลากร แสดงช่ือคณะ/สํานัก แสดงชื่อภาควิชา/กอง/ฝาย

นาย ฉัตรชัย มุงธัญญา นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

น.ส. สุปรียา ออนอิงนอน นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

นาย อโนทัย โพธิสุวรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

นาย ไพฑูรย บัวบังใบ พนักงานขับรถยนต ลูกจางประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

น.ส. ดารณี วารีทิพยขจร พนักงานชวยบริหาร พนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี


