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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 นาย พรชัย เชยเสง่ียม พนักงานบริการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
2 น.ส. ภัคพินันท์ ธนินสุขไพศาล นักบริหารการเงิน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
3 น.ส. รุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์ นักวชิาการศึกษา คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
4 น.ส. อรุณ ค้าขึน้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
5 รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
6 รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
7 ผศ.ดร. กนกวรรณ พุม่พุทรา อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
8 ผศ.ดร. อนันต์ ทองทา อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
9 รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
10 ผศ.ดร. ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
11 นาง ประไพ ธรุะกิจ ผู้ช่วยนักวจิัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
12 รศ.ดร. ภาวณีิ ชัยประเสริฐ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
13 ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
14 นาง ณัฐรดา แก้วงามลอย นักบริหารงานทัว่ไป คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
15 รศ.ดร. ไพทิพย์ ธรีเวชญาณ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
16 นาย กฤษณะ โซ๊ะสลาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
17 Assoc.Prof.Dr. GEORGE ANDREW GALE อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
18 ผศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
19 ดร. ทวรัีตน์ วจิิตรสุนทรกุล อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
20 ผศ.ดร. รัตนชัย ไพรินทร์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
21 รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
22 รศ.ดร. วรีะศักด์ิ สุระเรืองชัย อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะทรัพยำกรชวีภำพและเทคโนโลยี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ผศ.ดร. สนิท วงษา อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
2 นาง สุภาวดี มีชาติ นักบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 รศ.ดร. กุลธดิา ธรรมวภิัชน์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4 ผศ.ดร. ประภัสสร วงษ์ดี อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
5 นาย ช านาญ รัศมี นายช่างเทคนิค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
6 รศ.ดร. พรปภัสสร ปริญชาญกล อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7 รศ.ดร. สุรพล บุญลือ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8 รศ.ดร. อลิสา ทรงศรีวทิยา อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
9 รศ.ดร. ณรงค์ มัง่ค่ัง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
10 รศ.ดร. สุชปา เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
11 ดร. เพียงเพ็ญ จิรชัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
12 ผศ. สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13 นาง มาลัย บุญมี นักบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
14 นาง สุปราณี พานิชนอก นักบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
15 รศ. ทววีฒัน์ สุภารส อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
16 นาง วนัดี ศรีส าราญ นักบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
17 ผศ.ดร. สรกฤช มณีวรรณ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
18 นาย นนทวฒัน์ เสวกิุล ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
19 จ.ส.อ. พินิจ ประจันตวนิช นักบริหารงานทัว่ไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
20 รศ.ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
21 รศ. บรรจบ อรชร อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
22 อ. บุญส่ง เหมวฒัน์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
23 ผศ.ดร. สมศักด์ิ จัตตุพรพงษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
24 นาง อรวรรณ ฤกษ์เกษตร นักบริหารงานบุคคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 น.ส. ปวณีา มงคลพงศ์สิริ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ดร. วทิิดา จงศุภชัยสิทธิ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 อ. สนิท ศิริสวสัด์ิวฒันา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อ. มนตรี สุภัททธรรม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 อ. พิเชฏฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 รศ.ดร. นิพนธ์ เจริญกิจการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 รศ.ดร. บัณฑิต วรรธนาภา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ดร. วชิัย เอีย่มสินวฒันา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 รศ.ดร. วเิชียร ชุติมาสกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ดร. อนุชาติ ทัศนวบิูลย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 อ. อัจฉรา ธารอุไรกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 รศ.ดร. กิตติชัย ลวนัยานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 Assoc.Prof.Dr. JONATHAN HOYIN CHAN อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 ดร. พัชราภรณ์ ลวนัยานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 อ. พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ผศ.ดร. ทิพบรรณ ปะละไทย อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
2 นาง จันจิรา อินทร์จันทร์ นักวทิยาศาสตร์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
3 นาย เดวชิ ชนนิยม นายช่างเทคนิค คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
4 รศ.ดร. จตุพร วฒิุกนกกาญจน์ อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
5 ผศ.ดร. นริส ประทินทอง อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
6 น.ส. ประคอง ภักดี นักพัสดุ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
7 ผศ. สมบูรณ์ เวชกามา อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
8 น.ส. ศุภกัญญา มะโน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
9 รศ.ดร. มานะ อมรกิจบ ารุง อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
10 ผศ.ดร. ธนิต สวสัด์ิเสวี อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
11 ดร. รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
12 รศ.ดร. สร้อยดาว วนิิจนันทรัตน์ อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
13 รศ.ดร. สิริพร โรจนนันต์ อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
14 รศ.ดร. สุวมิล อัศวพิศิษฐ อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
15 รศ.ดร. อดิศักด์ิ นาถกรณกุล อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
16 นาง ปรียานุช รัชตะหิรัญ นักบริการการศึกษา คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
17 ผศ.ดร. กูสกานา กูบาฮา อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
18 ดร. นันทน์ ถาวรังกูร อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ
19 ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข อาจารย์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

คณะพลงังำนสิง่แวดลอ้มและวัสดุ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 รศ.ดร. วริาวรรณ ชินวริิยสิทธิ์ อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
2 รศ.ดร. เศรษฐภัทร ชินวริิยสิทธิ์ อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
3 รศ.ดร. อุษา ฮัมฟร่ี อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
4 ผศ.ดร. วบิูลศักด์ิ วฒัายุ อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
5 อ. เจริญ สินอภิรมย์สราญ อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
6 อ. ววิฒัน์ สกลสนธเิศรษฐ์ อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
7 ผศ. ดาว สงวนรังศิริกุล อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
8 ผศ.ดร. ส าเริง ชื่นรังสิกุล อาจารย์ ภาควชิาคณิตศาสตร์
9 น.ส. เดือนเพ็ญ เกิดนาค นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาคณิตศาสตร์
10 ผศ.ดร. มนภัทร วงษ์บุตร อาจารย์ ภาควชิาเคมี
11 ดร. วทิวสั มิง่วานิช อาจารย์ ภาควชิาเคมี
12 ผศ. ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว อาจารย์ ภาควชิาเคมี
13 รศ. กรวลัย พันธุแ์พ อาจารย์ ภาควชิาเคมี
14 ผศ. วญิญู จิตสัมพันธเวช อาจารย์ ภาควชิาเคมี
15 นาย สมพร เชยเสง่ียม ครูปฏิบัติการ ภาควชิาเคมี
16 ผศ.ดร. ดวงทิพย์ มูลมัง่มี อาจารย์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
17 รศ.ดร. พรรณจิรา วงศ์สวสัด์ิ อาจารย์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
18 รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข อาจารย์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
19 นาย องอาจ วฒันชัยยิง่ยง นักวทิยาศาสตร์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
20 ผศ.ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์ อาจารย์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
21 ผศ.ดร. นงพงา คุณจักร อาจารย์ ภาควชิาจุลชีววทิยา
22 ผศ.ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ อาจารย์ ภาควชิาฟิสิกส์
23 ดร. วรวทิย์ โกสลาทิพย์ อาจารย์ ภาควชิาฟิสิกส์
24 อ. สมชาย ปัญญาอิน่แก้ว อาจารย์ ภาควชิาฟิสิกส์
25 นาย ภิญโญ จันทน์หอม พนักงานบริการ ภาควชิาฟิสิกส์
26 อ. ปราโมทย์ เสตสุวรรณ อาจารย์ ภาควชิาฟิสิกส์
27 น.ส. สมใจ เนียมพูลทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานคณบดี
28 น.ส. วารุณี กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี
29 นาง วริาทิพย์ ดามาพงษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ส านักงานคณบดี
30 น.ส. อรอนงค์ สุทธาชีวะ นักบริการการศึกษา ส านักงานคณบดี
31 นาง ดาราณี นิยะมานนท์ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานคณบดี

คณะวิทยำศำสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ดร. จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
2 นาง นิตยา นาโควงค์ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
3 นาง วริศรา อึง้ประภา นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
4 น.ส. แก้วใจ จันทร์เจริญ ผู้ช่วยนักวจิัย ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
5 ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
6 ผศ. พิพัฒน์ ศุภศิริสันต์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
7 รศ.ดร. อนวชั สังข์เพ็ชร อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
8 น.ส. เพียงปาล เทียนประเสริฐ นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
9 รศ.ดร. อัศวนิ มีชัย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
10 รศ.ดร. อ าไพ ชนะไชย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
11 รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
12 รศ.ดร. สมเกียรติ ปรัชญาวรากร อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
13 รศ.ดร. สมนึก จารุดิลกกุล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
14 นาง อรัญญา อุดมอิทธพิงศ์ นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
15 นาย อ่อนสา นนท์พละ นักวทิยาศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
16 ผศ.ดร. จินดารัตน์ พิมพ์สมาน อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
17 นาย ณัฐพล ทัศนาเอีย่ม พนักงานธรุการ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
18 นาย ววิชั ซ้ิมประดิษฐ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
19 รศ.ดร. สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
20 นาย สุรพงษ์ เกษหอมเลิศ พนักงานประจ าห้องทดลอง ภาควชิาวศิวกรรมเคมี
21 ผศ.ดร. สโรช ไทรเมฆ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
22 นาย นิสันต์ ดามาพงษ์ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
23 นาย สมชาย อินทร์ใหญ่ ช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
24 น.ส. วนัดี รอดกุล พนักงานสถานที่ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
25 นาย สมคิด พิลาวงค์ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
26 อ. พัฒนา เนตรสุวรรณ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
27 รศ.ดร. วนัชัย อัศวภูษิตกุล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
28 นาย สมบูรณ์ มาลัยเปีย ช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
29 นาย ณรงค์เดช จันทวงษ์ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
30 ผศ.ดร. กุศล พร้อมมูล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
31 รศ.ดร. สุรศักด์ิ สุรนันทชัย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
32 ผศ.ดร. สมโชค สนธแิก้ว อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
33 อ. บุญเหนือ พึง่ศิริ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
34 ผศ. ณัฐวฒิุ ชยาวนิช อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
35 นาย นิพนธ์ เชยเสง่ียม พนักงานบริการ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
36 นาย ดิเรก จรูญรอดด ารง ช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
37 น.ส. วลัวภิา อุบลวฒัน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
38 อ. วไิลวรรณ วพิุธานุพงษ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
39 ดร. เชิดชัย ประภานวรัตน์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
40 นาย ประเสริฐ สินน้อย ช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
41 ผศ. ทัศนีย์ ชยาวนิช อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
42 นาย เวทิน รัชตะหิรัญ นายช่างเทคนิคช านาญการพิเศษ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
43 Asst.Prof.Dr. GORAN ARANGJELOVSKI อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
44 รศ.ดร. วโิรจน์ ศรีสุรภานนท์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
45 ดร. จุลพจน์ จิรวชัรเดช อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
46 ผศ.ดร. วฒิุพงศ์ เมืองน้อย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
47 นาย รัชพล สุขจันทร์ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
48 นาง ตวงพร ชินณะราศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
49 ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
50 ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
51 น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์ นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
52 ผศ.ดร. ภาณุทัต บุญประมุข อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
53 อ. วฒิุชัย พลวเิศษ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
54 นาย สมชัย ตรีรัตนจารุ นักพัฒนาการศึกษา ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
55 นาย บุญมี พูลภาพ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
56 นาย เสริม นราศังสะ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
57 อ. วฒิุชัย สิทธอิัฐกร อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั
58 ผศ.ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัติ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
59 รศ.ดร. จินต์ อโณทัย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
60 น.ส. พิระดา วอ่งเกษฎา นักวทิยาศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
61 นาง จิดาภา ศรีชุมพวง นักวทิยาศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
62 ผศ.ดร. มณฑิรา นพรัตน์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
63 ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ต้ังดวงดี อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
64 นาย อาจิน คัดจิรัตน์ พนักงานธรุการ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
65 นาย ทิศ อ้ายต้ัง นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
66 รศ.ดร. อัมพวนั ต๊ันสกุล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
67 รศ. สุวชิ ศิริวฒันโยธนิ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอาหาร
68 อ. เอือ้พงศ์ ใยเจริญ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
69 นาง รุ้งเพชร ดอกบัว นักบริหารงานทัว่ไป ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
70 นาย ณรงค์ อนันสุข นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
71 ผศ.ดร. พินิจ ก าหอม อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
72 นาย อุดร สระตันต์ิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
73 อ. เดชวฒิุ ขาวปริสุทธิ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
74 ศ.ดร. โกสินทร์ จ านงไทย อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
75 ผศ. ชนินทร์ วงศ์งามข า อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
76 ดร. พงษ์ศักด์ิ ถึงสุข อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
77 รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
78 ผศ. พจมาน เตียวฒันรัฐติกาล อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
79 อ. เจษฎา จันทวงษ์โส อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
80 ผศ.ดร. ไชยา ด าค า อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
81 ผศ.ดร. สมบุญ เจริญวไิลศิริ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
82 นาย ไพโรจน์ กรุยทอง นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
83 อ. สุทิน ชาญณรงค์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
84 นาย สุธี สังข์เทศ นายช่างเทคนิค ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
85 อ. วาสนา เสียงดัง อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
86 ผศ. นิธิ บุรณจันทร์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
87 อ. พงษ์ศักด์ิ เทวนิภิบาลพันธุ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
88 อ. สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
89 รศ.ดร. สุขสันต์ิ พรหมบัญพงศ์ อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
90 ศ.ดร. อาษา ประทีปเสน อาจารย์ ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
91 นาง นพคุณ แท่นมาก นักบริหารงานทัว่ไป ส านักงานคณบดี
92 นาง สมใจ เชยเสง่ียม นักบริหารงานบุคคล ส านักงานคณบดี
93 น.ส. สุปรียา อ่อนอิงนอน นักบริหารงานทัว่ไป ส านักงานคณบดี
94 นาย อโนทัย โพธสุิวรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ดร. สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 อ. วรงค์ ถาวระ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 ผศ.ดร. ภมรารัตน์ วริิยะการุณย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 Assoc.Prof.Dr. RICHARD GILES WATSON TODD อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 ผศ. วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 ผศ. กษมาภรณ์ มณีขาว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
10 ผศ.ดร. สุรพงษ์ ชูเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
11 อ. กรรชงค์ กฤตประโยชน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
12 รศ.ดร. จารุวรรณ ชนม์ธนวฒัน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
13 อ. ภคินี อุปถัมภ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
14 อ. วชิัย กฤตประโยชน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
15 ดร. อนัญญา สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
16 รศ.ดร. พรนภิส ดาราสวา่ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศำสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 อ. ไมเคิลปริพล ต้ังตรงจิตร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
2 นาย ศิริชัย ศาตศิลป์ พนักงานสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
3 นาย กชเหม กมลวทิย์ ครูปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4 อ. เฉกสันต์ิ คังคะเกตุ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5 อ. ชาย สัญญาววิฒัน์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
6 นาง วนัดี สัญญาววิฒัน์ นักบริหารงานทัว่ไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
7 ดร. บุษเกตน์ อินทรปาสาน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
8 ผศ. บุญเล้ียง แก้วนาพันธ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
9 รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
10 ผศ. วลัยรัตน์ เกษมสิน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
11 อ. จิตธกิร สุนทรศารทูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
12 ผศ. อภิญญา ล้ิมไพบูลย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
13 ผศ. สุภาวดี บุญยฉัตร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
14 น.ส. วนัทนา ภาคถิน นักบริหารงานทัว่ไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 รศ.ดร. ธนัญญา วสุศรี อาจารย์ บัณฑิตวทิยาลัยการจัดการและนวตักรรม
2 ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิน่วนิชย์กุล อาจารย์ บัณฑิตวทิยาลัยการจัดการและนวตักรรม

บณัฑิตวิทยำลยักำรจดักำรและนวัตกรรม
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ สถาบันการเรียนรู้

สถำบนักำรเรียนรู้
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 ผศ. รัตนา ชัยกล้าหาญ นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
2 นาย วรสิทธิ์ รัตนบุญกร วศิวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
3 นาง วฒันา เจียมตน นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
4 นาย เอกณัฏฐ์ กระจ่างธมิาพร นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
5 นาย มาโนช อมรมงคล นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
6 นาย ทนงค์ ฉายาวฒันะ วศิวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
7 นาย บวรศักด์ิ เพชรานนท์ นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
8 ดร. วภิาวรรณ เสียงดัง นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
9 นาง พัชรี ค าวงศ์ษา นักบริหารงานทัว่ไป สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
10 น.ส. ณัฐกานต์ กุญชรศิลป์ นักบัญชี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
11 นาย ดอกรัก ผ่องฉวี นายช่างเทคนิค สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
12 น.ส. จงกล พูนทวี นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
13 ดร. อรรณพ นพรัตน์ วศิวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
14 นาง โสภิดา บุญเอนกทรัพย์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธรุกิจ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
15 Asst.Prof.Dr. HONG-MING KU นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
16 นาง นวพร ปัญญาศักด์ิ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
17 ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวจิิตรแสง นักวจิัยช านาญการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
18 นาย สุเมธ ท่านเจริญ นักวจิัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถำบนัพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนตน้แบบ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 รศ.ดร. ชิต เหล่าวฒันา อาจารย์ สถาบันวทิยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม

สถำบนัวิทยำกำรหุน่ยนตภ์ำคสนำม
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 นาย นิสิต สิทธธิรรม วศิวกร ส านักคอมพิวเตอร์
2 นาง สาคร สุภัททธรรม นักคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์
3 นาย สุกรี ยีดิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์
4 น.ส. เรืองอุไร เพียกขุนทด นักคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์
5 น.ส. นพรัตน์ รุ่งพราน นักคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์
6 นาย ชัชวาล ศิริพันธุ์ นักคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์

ส ำนักคอมพิวเตอร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 น.ส. กิตติรัตน์ ต้ังรัตนสุนันท์ นักบริการการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
2 นาง ลินดา เรืองพานิช ผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
3 ดร. สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณช านาญการพิเศษศูนย์นวตักรรมนโยบาย
4 นาย วรรณภพ กล่อมเกล้ียง นักวจิัย ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
5 นาย ทองไส ช่วยชู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
6 ดร. ภัทรศักด์ิ ชีวะเกตุ อาจารย์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
7 ดร. ทศพร ทองเทีย่ง อาจารย์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
8 อ. เกษมสันต์ พรหมสุภา อาจารย์ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
9 นาย ทวปี ชาครียวณิชย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
10 น.ส. ศศิมา ยุวโสภีร์ นักวเิทศสัมพันธ์ ส านักงานกิจการต่างประเทศ
11 นาย ไพรัชต์ ตะเภาทอง พนักงานบริการ ส านักงานกิจการนักศึกษา
12 นาย สมพร น้อยยาโน นักบริการการศึกษา ส านักงานกิจการนักศึกษา
13 น.ส. นงค์นุช แสงดาว พนักงานสนับสนุนงานบริการ ส านักงานคลัง
14 นาย ปรีชา กันทะแก้ว พนักงานธรุการ ส านักงานคลัง
15 น.ส. สายพิน พันธสุ์ข พนักงานช่วยบริหาร ส านักงานคลัง
16 นาง วชิุดา เสวกิุล นักบริหารการเงิน ส านักงานคลัง
17 น.ส. เครือวลัย์ เสือเล็ก นักบริหารการเงิน ส านักงานคลัง
18 น.ส. เปรมวดี พลจร นักบัญชี ส านักงานคลัง
19 นาง สุมนา มณีเพ็ญ นักพัสดุ ส านักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
20 น.ส. วภิา รุ่งเรืองพลางกูร นักพัสดุ ส านักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
21 นาย กิตติคุณ อางคาสัย นักบริการการศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา
22 น.ส. ธษิตยา จังอินทร์ นักบริการการศึกษา ส านักงานทะเบียนนักศึกษา
23 นาย ผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน
24 ดร. นิตยา บุญปริตร ผู้ช่วยนักวจิัย ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
25 น.ส. ชนม์นิภา กิจสุวรรณวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
26 นาง ธญัญพ์ิชชา กีรติธนกุลวฒัน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27 นาง พิชญสิ์นี สุนทรวร นักบริหารงานบุคคล ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 ดร. อริยา พรหมสุภา นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานมหาวทิยาลัยสัมพันธ์
29 น.ส. ปราณี ละเอียด นักบริการการศึกษา ส านักงานมหาวทิยาลัยสัมพันธ์
30 นาง กนกพร สุวรรณมาตร์ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
31 น.ส. กิตติญาณ์ เฟือ่งชูนุช นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
32 น.ส. วนัดี กรุยทอง นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
33 นาง กฤษณา คงลา นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
34 นาง มนทิพา ยศศักด์ิศรี นักบริหารงานทัว่ไป ส านักงานยุทธศาสตร์
35 นาง วราภรณ์ สกุลพานิช นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
36 นาง เบญจวรรณ เฉลิมโยธนิ พนักงานช่วยบริหาร ส านักงานยุทธศาสตร์
37 ดร. วรรณา เต็มสิริพจน์ นักวเิคราะห์แผนและงบประมาณ ส านักงานยุทธศาสตร์
38 ดร. ผ่องศรี เวสารัช นักทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานวจิัย นวตักรรมและพันธมิตร
39 นาย วสันต์ สีเมฆ พนักงานธรุการ ส านักงานอ านวยการ
40 นาง สมหมาย อ่อนน้อม พนักงานธรุการ ส านักงานอ านวยการ
41 นาง สิรีภัทร์ นันทสิทธิอ์ังกูร พนักงานบริการ ส านักงานอ านวยการ
42 น.ส. ฉันทนา ภูธ่ราภรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ส านักงานอ านวยการ

ส ำนักงำนอธิกำรบดี



17

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง คณะ/ส ำนัก
1 น.ส. ธารทิพย์ ล่ิวเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธกิารบดี หน่วยงานกลาง

หน่วยงำนกลำง


