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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลและการบนิ-อวกาศ (ME) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11763 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองแก้ว  เลาหลิดานนท ์ 14/05/58 - 13/05/61 

10201 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักร  จันทลักขณา 02/07/56 - 01/07/59 

10276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์  ศรีกุลวงศ์ 14/05/58 - 13/05/61 

10304 รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์ 02/07/56 - 01/07/59 

10456 รองศาสตราจารย์ ดร. ธนาคม  สนุทรชัยนาคแสง 04/07/57 - 03/07/60 

12826 อาจารย์ ดร. ธรีวัจน์  แสงเพชร์ 01/04/59 - 31/03/62 

10577 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย  วัจจะตรากุล 04/03/59 - 03/03/62 

12201 อาจารย์ ดร. พงศธร  สายสจุริต 25/03/59 - 24/03/62 

11902 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสฐิ  ยงยิงศักดิถาวร 02/07/56 - 01/07/59 

11176 รองศาสตราจารย์ ดร. ภดูิส  ลักษณะเจริญ 02/07/56 - 01/07/59 

11076 อาจารย์ ดร. วิบูลย์  เลิศวิมลนันท ์ 02/07/56 - 01/07/59 

11248 รองศาสตราจารย์ ดร. สมรัฐ  เกดิสวุรรณ 14/05/58 - 13/05/61 

11621 อาจารย์ ดร. สว่างทติย์  ศรีกจิสวุรรณ 04/07/57 - 03/07/60 

11328 รองศาสตราจารย์ ดร. สนิชัย  ชินวรรัตน์ 04/07/57 - 03/07/60 

11370 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สธุรรม  ปทุมสวัสดิ 15/11/56 - 14/11/59 

11456 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุณชิ  จิตศิริพาณชิ 02/07/56 - 01/07/59 

11459 รองศาสตราจารย์ ดร. สวัุฒน์  กุลธนปรีดา 01/04/59 - 31/03/62 

11535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสรา  ชัยกติติรัตนา 06/03/58 - 05/03/61 



ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์(EE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10158 อาจารย์ ดร. ไกรสร  ไชยซาววงค์ 04/07/57 - 03/07/60 

10342 รองศาสตราจารย์ ไชยันต์  สวุรรณชีวะศิริ 14/05/58 - 13/05/61 

11837 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  มหัทธนจาตุภัทร 25/05/58 - 24/05/61 

12814 อาจารย์ ดร. ฐะปะนีย์  ตรีรัตนภรณ์ 04/03/59 - 03/03/62 

10352 รองศาสตราจารย์ ดร. ณชล  ไชยรัตนะ 20/08/56 - 19/08/59 

12815 อาจารย์ ดร. ดาํรงค์ฤทธ ิ เศรษฐ์ศิริโชค 04/03/59 - 03/03/62 

10484 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรีธรรม  บุณยะกุล 27/09/56 - 26/09/59 

10486 รองศาสตราจารย์ ธรีพล  เดโชเกยีรติถวัลย์ 04/07/57 - 03/07/60 

12010 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ฉาบแก้ว 04/07/57 - 03/07/60 

12582 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล  วิวัชรโกเศศ 04/07/57 - 03/07/60 

10574 รองศาสตราจารย์ ดร. บัลลังก ์ เนียมมณี 04/07/57 - 03/07/60 

10638 ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ  อคัรเอกฒาลิน 04/07/57 - 03/07/60 

10710 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศกัดิ  กรีติวินทกร 24/12/58 - 23/12/61 

11736 อาจารย์ ดร. พิสฐิ  วนิชชานันท ์ 04/07/57 - 03/07/60 

10782 รองศาสตราจารย์ ดร. พิสษิฐ์  ลิวธนกุล 24/02/57 - 23/02/60 

12302 อาจารย์ ดร. เพญ็นภา  ไพโรจน์อมรชัย 25/03/59 - 24/03/62 

12462 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญ ู  วงษ์เสรี 25/11/56 - 24/11/59 

10990 รองศาสตราจารย์ ดร. วรา  วราวิทย์ 20/08/56 - 19/08/59 

12135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิสาข์  ไทยวิโรจน์ 14/05/58 - 13/05/61 

11737 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร  แซ่ลี 01/10/56 - 30/09/59 

11070 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส  ผ่องญาติ 04/07/57 - 03/07/60 

11118 รองศาสตราจารย์ ศราวุฒิ  คลีสวุรรณ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย  รุจิพัฒนพงศ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11233 รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร  สริิสาํราญนุกุล 26/03/58 - 25/03/61 

11324 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สทิธพิร  เกดิสาํอางค์ 04/03/59 - 03/03/62 

12769 อาจารย์ ดร. สกุฤตา  ปริปุรณะ 03/12/58 - 02/12/61 

11343 รองศาสตราจารย์ ดร. สขุสนัติ  นุ่นงาม 10/01/57 - 09/01/60 

11899 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิบาล  พฤกษานุบาล 20/08/56 - 19/08/59 

12227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ  บุญภงูา 13/09/56 - 12/09/59 

 



ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11810 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวุฒิ  จันทร์ทอง 04/03/59 - 03/03/62 

11956 อาจารย์ ดร. เตม็สริิ  ทรัพย์สมาน 12/06/57 - 11/06/60 

11086 รองศาสตราจารย์ วิโรจน์  เตชะวิญ ูธรรม 07/02/57 - 06/02/60 

11129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร  แบลนด์ 12/06/57 - 11/06/60 

11140 รองศาสตราจารย์ ศิริพร  ดาวพิเศษ 14/05/58 - 13/05/61 

11213 รองศาสตราจารย์ สมนึก  วัฒนศรียกุล 02/07/56 - 01/07/59 

12557 อาจารย์ ดร. สทิธพิงค์  มหาธนบดี 12/06/57 - 11/06/60 

11368 รองศาสตราจารย์ ดร. สเุทพ  บุตรดี 12/06/57 - 11/06/60 

11369 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สธุรรม  ธมักติติคุณ 02/07/56 - 01/07/59 

11421 รองศาสตราจารย์ ดร. สรุพล  ราษฎร์นุ้ย 22/09/58 - 21/09/61 

11437 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัุงศี  เดชเจริญ 30/03/59 - 29/03/62 

12807 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนสด   พานิช 07/06/59 - 06/06/62 

12420 อาจารย์ ดร. อมรพันธุ ์ พันธุโ์อภาส 01/08/56 - 31/07/59 

11585 รองศาสตราจารย์ ดร. อบุลรัตน์  หวังรักษ์ดีสกุล 12/06/57 - 11/06/60 

 



ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี(CHE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์  พนาศุภมัสดุ 14/05/58 - 13/05/61 

10157 รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรพัฒน์  จีนขจร 02/07/56 - 01/07/59 

10213 รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรพร  ผลากรกุล 07/04/58 - 06/04/61 

12396 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  ประไพนัยนา 07/05/56 - 06/05/59 

10409 รองศาสตราจารย์ ดร. ถริาวุธ  พงศ์ประยูร 04/07/57 - 03/07/60 

10781 อาจารย์ ดร. พิสษิฐ์  ใจสถาพร 04/07/57 - 03/07/60 

10722 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิตนาฎ  จันทรานุภาพ 14/05/58 - 13/05/61 

11637 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์  วรธนกุล 02/07/56 - 01/07/59 

10836 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวนี  นรัตถรักษา 07/10/57 - 06/10/60 

11246 รองศาสตราจารย์ ดร. สมร  หิรัญประดิษฐกุล 02/07/56 - 01/07/59 

12558 อาจารย์ ดร. สชุาตา  เกดิผลภัทระ 04/07/57 - 03/07/60 

12408 อาจารย์ ดร. สภัุค  ตันติศิรินทร์ 02/07/56 - 01/07/59 

11508 รองศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล 06/10/57 - 05/10/60 



ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวสัดุและโลจิสติกส ์(MHT) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12465 อาจารย์ ดร. จุฑามาศ  ชุมลักษณ์ 27/02/57 - 26/02/60 

10280 รองศาสตราจารย์ ชัยพร  วงศ์พิศาล 14/05/58 - 13/05/61 

11506 รองศาสตราจารย์ อนุชา  หิรัญวัฒน์ 05/09/57 - 04/09/60 



ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุและเทคโนโลยกีารผลิต (PTE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตธ ี เอยีดเหตุ 14/05/58 - 13/05/61 

12399 อาจารย์ ดร. กติติชัย  ฟักพันธุ ์ 17/05/56 - 16/05/59 

10368 ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ ดร. ณฎัฐพงศ์  สอนสวิุทย์ 02/07/56 - 01/07/59 

12163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐพงศ์  สอนสวิุทย์ 04/11/57 - 03/11/60 

12834 อาจารย์ ดร. ธนพร   โรจน์หิรัญสกุล 27/04/59 - 26/04/62 

12277 อาจารย์ ดร. ธนภักษ์  เมธนาวิน 02/07/56 - 01/07/59 

12534 อาจารย์ ดร. ธนศักดิ  นิลสนธ ิ 30/04/57 - 29/04/60 

12406 อาจารย์ ดร. ธาํรงค์สนิ  สริิพงษ์สกุล 02/07/56 - 01/07/59 

12017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิโยรส  พรหมดิเรก 26/03/57 - 25/03/60 

12407 อาจารย์ ดร. รังสนีิ  แคนยุกต์ 02/07/56 - 01/07/59 

12278 อาจารย์ ดร. วัลลภ  หาญณรงค์ชัย 02/07/56 - 01/07/59 

12840 อาจารย์ ดร. ศิริชัย   ลีลาเชาว์ 10/05/59 - 09/05/62 

11249 รองศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์  จันทรอมัพร 29/01/57 - 28/01/60 



ภาควิชาวิศวกรรมเครืองมือวดัและอิเล็กทรอนกิส ์(IEE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11847 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์  อ่างแก้ว 14/05/58 - 13/05/61 

10237 รองศาสตราจารย์ ดร. จิระศักดิ  ชาญวุฒิธรรม 11/07/57 - 10/07/60 

12084 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์  ดีเลิศไพบูลย์ 11/07/57 - 10/07/60 

12083 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยทกา  ชมภศูรี 11/07/57 - 10/07/60 



ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10439 รองศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ  รองวิริยะพานิช 07/03/57 - 06/03/60 

10076 รองศาสตราจารย์ ดร. กมลวัลย์  ลือประเสริฐ 04/07/57 - 03/07/60 

10134 รองศาสตราจารย์ ดร. กติติชัย  ธนทรัพย์สนิ 25/06/56 - 24/06/59 

12471 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพล  อยู่บรรพต 04/07/57 - 03/07/60 

12279 อาจารย์ ดร. ณฐัวุฒิ  ธนศรีสถติย์ 04/07/57 - 03/07/60 

10550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์  อนันต์ธนกุล 02/07/56 - 01/07/59 

10683 ศาสตราจารย์ ดร. ปิติ  สคุนธสขุกุล 14/05/58 - 13/05/61 

11816 รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา  แจ่มสว่าง 04/07/57 - 03/07/60 

10778 รองศาสตราจารย์ ดร. พิสณฑ ์ อดุมวรรัตน์ 02/07/56 - 01/07/59 

10887 รองศาสตราจารย์ ดร. มาโนช  สรรพกจิทพิากร 30/06/57 - 29/06/60 

10979 รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิทย์  แต้มทอง 14/05/58 - 13/05/61 

11390 รองศาสตราจารย์ ดร. สพุรชัย  อทุยันฤมล 03/12/56 - 02/12/59 

12069 รองศาสตราจารย์ ดร. อรุษ  เพชรเชิดชู 14/03/59 - 13/03/62 

11581 อาจารย์ อทุยัฤทธ ิ โรจนวิภาต 02/06/57 - 01/06/60 



ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11757 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา  อศัวรุ่งแสงกุล 30/10/58 - 29/10/61 

10147 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุศล  พิมาพันธุศ์รี 09/02/58 - 08/02/61 

12087 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยธชั  เผอืกสามัญ 25/11/57 - 24/11/60 

10309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย  อศัดรศักดิ 02/07/56 - 01/07/59 

11913 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสาร  อนิทรกาํธรชัย 12/07/56 - 11/07/59 

10482 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรีเดช  วุฒิพรพันธ ์ 08/10/56 - 07/10/59 

12086 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทกฤษณ์  ยอดพิจิตร 07/10/57 - 06/10/60 

10696 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมพร  เขมาวุฆฒ์ 02/07/56 - 01/07/59 

11599 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์  ไพศาลภาณมุาศ 25/12/58 - 24/12/61 

10912 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย  บรรเทงิจิตร 09/02/58 - 08/02/61 

12276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์  มีถม 21/09/56 - 20/09/59 

11046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ 14/05/58 - 13/05/61 

11183 รองศาสตราจารย์ สมเกยีรติ  จงประสทิธพิร 21/09/56 - 20/09/59 

11205 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย  พรชัยวิวัฒน์ 09/02/58 - 08/02/61 

12755 อาจารย์ ดร. สรวิชญ์  สว่างนพ 02/11/58 - 01/11/61 

12437 อาจารย์ อมรรัตน์  ชุมภ ู 21/09/56 - 20/09/59 

11527 รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร  เก่งพล 27/03/57 - 26/03/60 



คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

ภาควิชาครุศาสตรเ์ครืองกล (TTM) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10167 รองศาสตราจารย์ ดร. คณติ  เฉลยจรรยา 16/02/59 - 15/02/62 

10175 อาจารย์ ดร. คมสนัต์  ชไนศวรรย์ 02/07/56 - 01/07/59 

10238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระศักดิ  วิตตะ 04/07/57 - 03/07/60 

10335 รองศาสตราจารย์ เชาวลิต  ถาวรสนิ 04/07/57 - 03/07/60 

12409 อาจารย์ โชคชัย  อลงกรณท์กัษิณ 02/07/56 - 01/07/59 

10489 ศาสตราจารย์ ดร. ธรีวุฒิ  บุณยโสภณ 17/12/58 - 16/12/61 

10549 รองศาสตราจารย์ นิพันธ ์ ศิริศักดิ 04/07/57 - 03/07/60 

11707 รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ  สขุสวัสดิ 02/07/56 - 01/07/59 

10617 อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์  เหมือนคิด 02/07/56 - 01/07/59 

10687 อาจารย์ ดร. ปิยะ  กรกชจินตนาการ 03/12/58 - 02/12/61 

10724 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรจิต  ประทุมสวุรรณ 02/07/56 - 01/07/59 

12601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระวัฒน์  นันทวราวงศ์ 07/10/57 - 06/10/60 

11008 รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์  โพธเิงิน 02/03/58 - 01/03/61 

11031 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ  จันทร์ตระกูล 14/05/58 - 13/05/61 

12339 อาจารย์ ดร. ศุภกฤต  โสภณจิตต์ 25/03/59 - 24/03/62 

12803 อาจารย์ ดร. ศุภชัย  หอวิมานพร 01/03/59 - 28/02/62 

11239 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ  ตลับแก้ว 12/03/57 - 11/03/60 

12573 อาจารย์ สรรพงษ์  ทานอก 04/07/57 - 03/07/60 

11897 อาจารย์ สนัติ  หุตะมาน 02/07/56 - 01/07/59 

11431 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุวุฒิ  ยะนิล 12/07/59 - 11/07/62 

11444 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุาษฎร์  พรมจันทร์ 12/12/57 - 11/12/60 

11502 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  สบืสาํราญ 13/10/57 - 12/10/60 

12274 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภัยวงค์  จันทร์ช่างพูด 11/11/58 - 10/11/61 

11587 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อไุร  อภิชาตบรรลือ 02/07/56 - 01/07/59 



ภาควิชาครุศาสตรไ์ฟฟ้า (TTE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10156 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกศิน  สวนานนท ์ 04/07/57 - 03/07/60 

12415 อาจารย์ ดร. กติติศักดิ  แพบัว 02/07/56 - 01/07/59 

10160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจร  อนิวงษ์ 04/07/57 - 03/07/60 

10275 อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์  เยน็ศิริ 02/07/56 - 01/07/59 

11144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยพล  ธงชัยสรัุชต์กูล 14/05/58 - 13/05/61 

10325 อาจารย์ ดร. ชูชาติ  สเีทา 02/07/56 - 01/07/59 

10348 รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา 02/07/56 - 01/07/59 

10518 อาจารย์ นริศร  แสงคะนอง 04/07/57 - 03/07/60 

10604 รองศาสตราจารย์ ดร. ปฏพัิทธ ์ ทวนทอง 19/09/57 - 18/09/60 

12416 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร  ชมทอง 02/07/56 - 01/07/59 

10763 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 04/07/57 - 03/07/60 

10784 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสทุธ ิ จันทร์ชัยชนะกุล 04/07/57 - 03/07/60 

10797 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลศักดิ  โกษียาภรณ์ 18/09/56 - 17/09/59 

12495 อาจารย์ ดร. ภานี  น้อยยิง 19/02/57 - 18/02/60 

10846 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล  หวังสถติย์วงษ์ 15/12/57 - 14/12/60 

10862 รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  ศิริปรัชญานันท ์ 14/05/58 - 13/05/61 

10895 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีชัย  โลหะการ 02/07/56 - 01/07/59 

10899 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธพีจน์  พัฒนศักดิ 02/07/56 - 01/07/59 

11015 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา  แก้วมณี 02/07/56 - 01/07/59 

12577 อาจารย์ วันชัย  ตาสานนท ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11084 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัติ  อศัวานุวัตร 02/07/56 - 01/07/59 

11262 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ  อรรคทมิากูล 30/01/58 - 29/01/61 

12386 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกกมล  บุญยะผลานันท ์ 30/04/56 - 29/04/59 



ภาควิชาครุศาสตรโ์ยธา (TTC) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12574 อาจารย์ ดร. กฤษชัย  ศรีบุญมา 04/07/57 - 03/07/60 

10119 รองศาสตราจารย์ การุณ  ใจปัญญา 02/09/56 - 01/09/59 

10313 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาํนาญ  ดวงจรัส 04/07/57 - 03/07/60 

10515 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  ศรีดอกไม้ 02/09/56 - 01/09/59 

10649 อาจารย์ ดร. ประสทิธ ิ ประมงอดุมรัตน์ 04/03/59 - 03/03/62 

10751 รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช  วุฒิพฤกษ์ 10/10/58 - 09/10/61 

11064 รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  วิภาวิวัฒน์ 02/09/56 - 01/09/59 

11130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา  กตเวทวารักษ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11151 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริศักดิ  คงสมศักดิสกุล 02/09/56 - 01/09/59 

11925 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สยาม  แกมขุนทด 04/07/57 - 03/07/60 

12456 อาจารย์ ดร. สจัจรักษ์  พรพีรเกยีรติ 18/10/56 - 17/10/59 

11293 รองศาสตราจารย์ ดร. สนัชัย  อนิทพิชัย 04/03/59 - 03/03/62 

11753 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชัุญญา  โปษยะนันทน์ 02/09/56 - 01/09/59 



ภาควิชาครุศาสตรเ์ทคโนโลย ี(MET) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10095 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ 07/02/57 - 06/02/60 

10116 รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา  พูนลาภทวี 14/06/56 - 13/06/59 

10403 รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน  จีรังสวุรรณ 11/05/58 - 10/05/61 

10485 อาจารย์ ดร. ธรีพงษ์  วิริยานนท ์ 22/01/58 - 21/01/61 

10606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณติา  วรรณพิรุณ 26/02/59 - 25/02/62 

10657 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท ์ นิลสขุ 06/11/56 - 05/11/59 

10750 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสรุวงศ์ 04/07/57 - 03/07/60 

12511 อาจารย์ ดร. สวนันท ์ แดงประเสริฐ 18/12/57 - 17/12/60 



ภาควิชาบริหารเทคนคิศึกษา (TEM) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10821 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  สถริยากร 14/05/58 - 13/05/61 

11808 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต  เชียรชนะ 25/03/59 - 24/03/62 

10779 รองศาสตราจารย์ ดร. พิสฐิ  เมธาภัทร 04/07/57 - 03/07/60 

11814 ศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ  ชินะตระกูล 04/03/59 - 03/03/62 

11472 อาจารย์ เสมอ  เริงอนันต์ 19/12/56 - 18/12/59 

12215 อาจารย์ ดร. อโนมา  ศิริพานิช 11/11/58 - 10/11/61 



ภาควิชาคอมพวิเตอรศึ์กษา (TCT) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10085 อาจารย์ ดร. กฤช  สนิธนะกุล 01/08/56 - 31/07/59 

10190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  แสนราช 04/07/57 - 03/07/60 

10231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพันธุ ์ ศรีสมพันธุ ์ 30/11/58 - 29/11/61 

10382 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล  โพธนิาค 04/07/57 - 03/07/60 

10438 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวา  คาํปาเชือ 04/07/57 - 03/07/60 

10472 อาจารย์ ธญัญรัตน์  น้อมพลกรัง 04/07/57 - 03/07/60 

12072 อาจารย์ ธนัว์รัชต์  สนิธนะกุล 04/07/57 - 03/07/60 

10497 อาจารย์ ธรีาทร  ซนีเยง็ 04/07/57 - 03/07/60 

10855 รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย  เทยีนทอง 04/07/57 - 03/07/60 

10978 อาจารย์ ดร. วรรณชัย  วรรณสวัสดิ 01/08/56 - 31/07/59 

12503 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทนีิ  นุ้ยเพียร 26/02/57 - 25/02/60 

11069 อาจารย์ วิทวัส  ทพิยส์วุรรณ 04/07/57 - 03/07/60 

11188 อาจารย์ ดร. สมคิด  แซ่หลี 11/11/58 - 10/11/61 

11272 อาจารย์ ดร. สรเดช  ครุฑจ้อน 17/03/58 - 16/03/61 

11371 อาจารย์ ดร. สธุดิา  ชัยชมชืน 12/12/57 - 11/12/60 



วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเครืองกล (M) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12591 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลัยา  อบุลทพิย์ 08/09/57 - 07/09/60 

12061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กติติภัฎ  รัตนจันทร์ 14/05/58 - 13/05/61 

12349 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา  วงษ์สดีาแก้ว 02/07/56 - 01/07/59 

12657 อาจารย์ ดร. เจษฎา  พานิชกรณ์ 26/03/58 - 25/03/61 

12702 อาจารย์ ดร. เชิดพงษ์  เชียวชาญวัฒนา 08/06/58 - 07/06/61 

12351 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานินทร์  จูฉิม 02/07/56 - 01/07/59 

12354 อาจารย์ ดร. ธฤติมา  ศรีตะปัญญะ 11/11/57 - 10/11/60 

12418 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพญ็ญารัตน์  สายสริิรัตน์ 02/07/56 - 01/07/59 

10814 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์  สนิพระยากุล 02/07/56 - 01/07/59 

11009 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์   รักเสนาะ 19/05/59 - 18/05/92 

11019 รองศาสตราจารย์ วันชัย  จันทรวงศ์ 04/09/57 - 03/09/60 

11172 รองศาสตราจารย์ สถาพร  ชาตาคม 02/07/56 - 01/07/59 

12378 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริิวรรณ  บริพัตรโกศล 02/07/56 - 01/07/59 

11644 รองศาสตราจารย์ ดร. สทุธศิักดิ  พงศ์ธนาพาณชิ 02/07/56 - 01/07/59 

11709 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุกจิ  ท้วมเพิมทรัพย์ 11/11/58 - 10/11/61 

12678 อาจารย์ ดร. อไพพรรณ  รัตนพันธ ์ 11/05/58 - 10/05/61 

12765 อาจารย์ ดร. อรรถสทิธ ิ วงศเ์จริญ 26/11/58 - 25/11/61 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า (E) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12779 อาจารย์ ดร. ณฐัพล  ประยงค์พันธุ ์ 25/12/58 - 24/12/61 

10940 รองศาสตราจารย์ รัตน์  สงวนพงษ์ 08/09/57 - 07/09/60 

11150 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวัฒน์  หงษ์ทอง 05/09/57 - 04/09/60 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธาและสิงแวดลอ้ม (C) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11790 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กติติภมิู  รอดสนิ 28/10/58 - 27/10/61 

11791 รองศาสตราจารย์ ดร. กรีติกานต์   พิริยะกุล 02/05/59 - 01/05/62 

11795 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเนตร   สมบัติสมภพ 02/05/59 - 01/05/62 

12110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต  เอยีมจตุรภัทร 25/11/57 - 24/11/60 

10220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาํเริญ  โกศัลวิตร 27/02/57 - 26/02/60 

10287 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ธรีะวัฒนสขุ 01/10/57 - 30/09/60 

12658 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยศาสตร์  สกุลศักดิศรี 16/03/58 - 15/03/61 

10336 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชนินทร์  หมดมลทนิ 02/07/56 - 01/07/59 

12575 อาจารย์ ฐิติวัฒน์  ตรีวงศ์ 04/07/57 - 03/07/60 

12576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัพงศ์  มกระธชั 04/07/57 - 03/07/60 

11221 รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์  คงสมศักดิศริิ 17/11/58 - 16/11/61 

11266 รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร  ส่งพิริยะกจิ 02/07/56 - 01/07/59 

11794 รองศาสตราจารย์ ดร. สทิธโิชค  สนุทรโอภาส 17/11/58 - 16/11/61 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอิเล็กทรอนกิส ์(EE) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12758 รองศาสตราจารย์ ชาญวิทย์  ตังสริิวรกุล 16/11/58 - 15/11/61 

12549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูพันธุ ์ รัตนโภคา 16/05/57 - 15/05/60 

12348 อาจารย์ ดร. นพพร  สทุธวิงศ์ 02/06/58 - 01/06/61 

12461 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐศักดิ  เตียวงศ์สมบัติ 22/12/57 - 21/12/60 

12594 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนากร  ผดุงถิน 20/11/57 - 19/11/60 

11385 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุจน์  จันทร์วิพัฒน์ 21/12/58 - 20/12/61 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเครืองตน้กาํลงั (PME) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์  จิรกุลสมโชค 30/04/57 - 29/04/60 

12164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมัปนาท  เทยีนน้อย 23/03/59 - 22/03/62 

10255 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชาญ  ทองจับ 18/10/56 - 17/10/59 

12775 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ 11/12/58 - 10/12/61 

12559 อาจารย์ ว่าทร้ีอยตรี ดร. ชัยยศ  ดาํรงกจิโกศล 14/11/57 - 13/11/60 

12865 รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐวุฒิ   ภมิูพิพัฒน์พงศ์ 02/06/59 - 01/06/62 

12340 อาจารย์ ดร. ธวัชชัย   วงศ์ช่าง 12/05/59 - 11/05/62 

12459 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนรมิตร  กระแสร์ลม 18/10/56 - 17/10/59 

10576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชอบ  โสตประวัติ 18/10/56 - 17/10/59 

12304 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญลือ  สวัสดิมงคล 04/03/59 - 03/03/62 

12060 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  จันทวงษ์ 28/10/57 - 27/10/60 

12335 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติณตัต์  ตรีวงศ์ 11/03/59 - 10/03/62 

11054 รองศาสตราจารย์ วิชาญ  วิมานจันทร์ 18/10/56 - 17/10/59 

11184 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกยีรติ  บุญณสะ 18/10/56 - 17/10/59 

12353 รองศาสตราจารย์ สทิธพิร  ใหญ่ธนายศ 18/10/56 - 17/10/59 

11471 รองศาสตราจารย์ เสนีย์  พันโยธา 21/03/57 - 20/03/60 

12165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมุล  แซ่เฮง พิสษิฐ์สงัฆการ 03/06/56 - 02/06/59 



ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละสงัคม (SAS) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12457 อาจารย์ ดร. ดุสติ  งามรุ่งโรจน์ 18/10/56 - 17/10/59 

12858 อาจารย์ ดร. ไตรภพ   จตุรพาณชิย์ 27/05/59 - 26/05/62 

12596 อาจารย์ ดร. ประกาศิต  ช่างสพุรรณ 18/09/57 - 17/09/60 

12458 อาจารย์ ดร. ปานทพิย์  บุญส่ง 18/10/56 - 17/10/59 

12615 อาจารย์ ดร. ภาวิตา  มณีมัย 19/11/57 - 18/11/60 

10943 รองศาสตราจารย์ รัตนา  อตัภมิูสวุรรณ์ 15/12/58 - 14/12/61 

11105 รองศาสตราจารย์ วีระ   อรัญมงคล 03/06/59 - 02/06/62 

11116 รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีมาจ  ณ วิเชียร 30/09/57 - 29/09/60 

12569 อาจารย์ ดร. สมภพ  ทองปลิว 18/09/57 - 17/09/60 

12007 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินี  อาจารีย์ 05/09/57 - 04/09/60 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมการเชือม (WE) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12786 อาจารย์ ดร. กติติชัย  โศจิพันธุ ์ 08/02/59 - 07/02/62 

12801 อาจารย์ ดร. ภิสกั  เลิศวิจิตรพันธุ ์ 30/03/59 - 29/03/62 

11032 รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ  พัฒนพงศ์ 25/11/57 - 24/11/60 



ภาควิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11914 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  ศรีปฐมสวัสดิ 30/10/58 - 29/10/61 

12753 อาจารย์ ดร. ธราธร  พชรฐิติกุล 22/10/58 - 21/10/61 

11027 รองศาสตราจารย์ วันชัย  แหลมหลักสกุล 02/07/56 - 01/07/59 

12236 รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  วิสทุธแิพทย์ 01/12/58 - 30/11/61 

11918 อาจารย์ อคัร  เสมรบุณย์ 14/05/58 - 13/05/61 



คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

ภาควิชาเคมอุีตสาหกรรม (IC) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10155 รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์  ปิยะมังคลา 04/07/57 - 03/07/60 

10212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ลัดดา  โชติรัตนดิลก 04/07/57 - 03/07/60 

10217 อาจารย์ ดร. จารุวรรณ  ตาฬวัฒน์ 04/07/57 - 03/07/60 

12560 อาจารย์ ดร. ชนัต  บาํรุงวงศ์ดี 08/07/58 - 07/07/61 

10271 อาจารย์ ดร. ชัชลิฎา  บุญพะเนียด 04/07/57 - 03/07/60 

10351 อาจารย์ ดร. ณคเดช  ยังวิลัย 28/08/57 - 27/08/60 

10358 รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  ผงัวิวัฒน์ 01/09/58 - 31/08/61 

10455 อาจารย์ ดร. ธนากร  รัตนะ 04/07/57 - 03/07/60 

12400 อาจารย์ ดร. ธนาวดี  เดชะคุปต์ 03/06/56 - 02/06/59 

10511 รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ  ชนัญพานิช 04/07/57 - 03/07/60 

10519 รองศาสตราจารย์ นฤมล  เครือองอาจนุกูล 01/09/58 - 31/08/61 

10639 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวิตร  จันทรานุภาพ 01/09/58 - 31/08/61 

12118 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา  คงพรม 14/05/58 - 13/05/61 

12738 อาจารย์ ดร. ปิยะรัตน์  ตรีกติติวงศ์ 01/09/58 - 31/08/61 

10865 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี  ผ่องอกัษร 17/11/57 - 16/11/60 

10909 รองศาสตราจารย์ ดร. ยิงพิศ  พรพัฒน์กุล 14/05/58 - 13/05/61 

12117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสมิา  หญีตสอน 14/05/58 - 13/05/61 

12904 อาจารย์ ดร. วรนุช   สมส่งกุล 08/07/59 - 07/07/62 

10999 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร  ปฤษณารุณ เออืใจ 10/03/59 - 09/03/62 

11153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริศาส  เออืใจ 04/07/57 - 03/07/60 

11182 อาจารย์ ดร. สไบทพิย์  ตุงคะมณี 03/06/56 - 02/06/59 

11654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมิทธชัิย  สยีางนอก 04/07/57 - 03/07/60 

11282 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริญญา  ชวพันธ ์ 01/09/58 - 31/08/61 

11961 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สทุธนัินท ์ พงษ์ธรรมรักษ์ 04/07/57 - 03/07/60 



ภาควิชาสถติิประยกุต ์(AS) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12572 อาจารย์ ดร. คณติา  เพช็รัตน์ 04/07/57 - 03/07/60 

10241 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรภา  สรรพกจิกาํจร 19/05/58 - 18/05/61 

11051 รองศาสตราจารย์ ฐิตนนท ์ จารุโรจน์กรีติ 10/03/59 - 09/03/62 

10425 รองศาสตราจารย์ ทองคาํ  ไม้กลัด 08/04/57 - 07/04/60 

10527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลพรรณ  ลอว์สนั 23/04/58 - 22/04/61 

10805 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล  เกดิวิชัย 31/03/59 - 30/03/62 

11781 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ 11/11/58 - 10/11/61 

11042 รองศาสตราจารย์ วิจิตรา  พลเยียม 01/04/59 - 31/03/62 

11134 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา   มโนมัธย์ 06/07/59 - 05/07/62 

11286 รองศาสตราจารย์ ดร. สอาด  นิวิศพงศ์ 10/03/59 - 09/03/62 

12230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุารัตน์  นิวิศพงศ์ 10/03/59 - 09/03/62 

12683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวิุมล  พันธแ์ย้ม 19/05/58 - 18/05/61 

11770 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณติ  สขุภารังษี 11/11/58 - 10/11/61 

11588 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อไุรวรรณ  เจริญกรีติกุล 02/07/56 - 01/07/59 



ภาควิชาฟิสิกสอุ์ตสาหกรรมและอุปกรณก์ารแพทย ์(IMI) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12346 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรารัตน์  อกัษรรัตน์ 02/07/56 - 01/07/59 

12580 อาจารย์ ดร. จินตวัฒน์  ตันอมาตยรัตน์ 04/07/57 - 03/07/60 

11178 รองศาสตราจารย์ ดร. ชิษณทุศัน์  บรรลือโชคชัย 01/12/58 - 30/11/61 

12414 อาจารย์ ดร. ธดิารัตน์  หวังคาํ 02/07/56 - 01/07/59 

12831 อาจารย์ ดร.  ปณกมล   ทองหล่อ 25/04/59 - 24/04/62 

12501 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวีรินทร์  วรรัฐสนุทร 25/02/57 - 24/02/60 

11110 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ  อศัววงศ์อารยะ 01/12/58 - 30/11/61 

11776 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สเุมธ  อาํชิต 02/07/56 - 01/07/59 

12720 อาจารย์ ดร. สกุญัญา  แพรสมบูรณ์ 08/07/58 - 07/07/61 

11427 รองศาสตราจารย์ ดร. สรุพันธ ์ ยิมมัน 05/02/59 - 04/02/62 

12345 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  รัตนะวิศ 04/07/57 - 03/07/60 



ภาควิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิงแวดลอ้ม (AFET) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10093 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณเวช  ทรงธนศักดิ 01/04/59 - 31/03/62 

10129 รองศาสตราจารย์ ดร. กติติ  โพธปัิทมะ 14/05/58 - 13/05/61 

12419 อาจารย์ ดร. จันทยิา  อสิณพงษ์ 02/07/56 - 01/07/59 

10545 รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ ์ พิสทุธไิพศาล 14/05/58 - 13/05/61 

10601 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกขวัญ  หุตางกูร 02/07/56 - 01/07/59 

12751 อาจารย์ ดร. ปลายมีน  อาํนวยชีวะ 30/09/58 - 29/09/61 

11756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี  สวัุฒิกะ 02/07/56 - 01/07/59 

12645 อาจารย์ ดร. พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง 05/07/59 - 04/07/62 

10818 รองศาสตราจารย์ ไพรินทร์  กปิลานนท ์ 22/04/59 - 21/04/62 

10921 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสมันต์  จงเจริญ 02/07/56 - 01/07/59 

12635 อาจารย์ ดร. รัฐกรณ์  จาํนงค์ผล 03/02/58 - 02/02/61 

12170 อาจารย์ ดร. วรพงศ์  ตังอทิธพิลากร 02/07/56 - 01/07/59 

12889 อาจารย์ ดร. วรรณรัก   นพเจริญกุล 04/07/59 - 03/07/62 

11090 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล  รังสาดทอง 25/03/59 - 24/03/62 

11868 อาจารย์ ดร. วิชัย  ดาํรงโภคภัณฑ ์ 30/11/58 - 29/11/61 

11243 รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์  น้อยจินดา 26/02/59 - 25/02/62 

11313 รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  วทญั ูไพศาล 02/07/56 - 01/07/59 

11450 อาจารย์ ดร. สริุยา  ฤธาทพิย์ 02/07/56 - 01/07/59 

11520 รองศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์  มุขประเสริฐ 30/11/58 - 29/11/61 



ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10561 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร  สหีารี 02/07/56 - 01/07/59 

12412 อาจารย์ ดร. คันธารัตน์  อเนกบุณย์ 02/07/56 - 01/07/59 

12071 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์  อนุศาสน์อมรกุล 04/07/57 - 03/07/60 

10465 รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย  งามสนัติวงศ์ 25/03/59 - 24/03/62 

12673 อาจารย์ ดร. นิกร  สทุธเิสงียม 06/05/58 - 05/05/61 

10597 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร  ลิมธรรมาภรณ ์ 02/07/56 - 01/07/59 

10968 อาจารย์ ดร. ลือพล  พิพานเมฆาภรณ์ 02/07/56 - 01/07/59 

12116 อาจารย์ สถติย์  ประสมพันธ ์ 08/05/58 - 07/05/61 

11203 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ปราการเจริญ 06/10/57 - 05/10/60 

11348 รองศาสตราจารย์ สชุาดา  รัตนคงเนตร 04/07/57 - 03/07/60 

11411 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุชาติ  พ่วงพุ่ม 14/05/58 - 13/05/61 

12248 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัุจชัย  กมลสนัติโรจน์ 08/05/58 - 07/05/61 

11545 อาจารย์ ดร. อคัรา  ประโยชน์ 04/07/57 - 03/07/60 



ภาควิชาคณิตศาสตร ์ (MA) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10021 Dr. Elvin Jas  Moore 25/02/57 - 24/02/60 

12570 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  สทิธเิถกงิเกยีรติ 04/07/57 - 03/07/60 

11964 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสนัต์  เนียมเปรม 04/07/57 - 03/07/60 

11965 อาจารย์ ดร. จิราภรณ์  รืนสมัฤทธ ิ 18/02/57 - 17/02/60 

11769 รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา  ธารีบุญ 11/12/58 - 10/12/61 

10256 รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ  บ่ายเทยีง 04/07/57 - 03/07/60 

12070 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติพนธ ์ ภักดีบุญ 04/07/57 - 03/07/60 

11963 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณชิาภัทร  พัฒนะรพีเลิศ 11/12/58 - 10/12/61 

10475 รองศาสตราจารย์ ธานินทร์  สทิธวิิรัชธรรม 04/07/57 - 03/07/60 

10619 รองศาสตราจารย์ ประทุม  พรมมิ 02/07/56 - 01/07/59 

10706 รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พล  จันทรี 04/07/57 - 03/07/60 

12480 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณมุาศ  แสวงทอง 31/01/57 - 30/01/60 

10872 อาจารย์ ดร. มโหสถ  ปันโภชา 14/05/58 - 13/05/61 

11962 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยลักษณ์  ชวนัสพร 23/12/56 - 22/12/59 

11121 รองศาสตราจารย์ ศรีบุตร  แววเจริญ 01/08/56 - 31/07/59 

11952 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัชร์  อศัวสมัฤทธ ิ 19/12/56 - 18/12/59 

11387 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุจน์  นิตย์สวัุฒน์ 04/07/57 - 03/07/60 

11389 รองศาสตราจารย์ สพุร  รัตนพันธ ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11672 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัุตนา  สงัข์หนุน 25/12/58 - 24/12/61 

12646 อาจารย์ ดร. เสกสรร  สริิทรัพย์ทวี 28/08/58 - 27/08/61 

11470 รองศาสตราจารย์ ดร. เสนอ  คุณประเสริฐ 14/12/58 - 13/12/61 

12470 อาจารย์ ดร. อภิชาต  ศุรธณี 26/12/56 - 25/12/59 

11593 อาจารย์ ดร. เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ 22/04/59 - 21/04/62 



คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม 

ภาควิชาการจดัการอุตสาหกรรม (IMT) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10349 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑฆิมัพร  ทวีเดช 10/06/56 - 09/06/59 

12281 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธณฏัฐ์ยศ   สมใจ 04/07/59 - 03/07/62 

12283 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนุาริน  จันทะ 03/12/58 - 02/12/61 

12280 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอไุร  แสงสว่าง 03/12/58 - 02/12/61 



ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITI) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12578 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา  นามี 04/07/57 - 03/07/60 

12342 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรวัฒน์  วิสตูรศักดิ 03/12/56 - 02/12/59 

11950 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน  สรรพคุณ 27/09/56 - 26/09/59 

12579 อาจารย์ ดร. วันทนี  ประจวบศุภกจิ 04/07/57 - 03/07/60 

11196 อาจารย์ สมชัย  เชียงพงศ์พันธุ ์ 19/12/57 - 18/12/60 

11504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิราช  มิงขวัญ 04/07/57 - 03/07/60 



ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสรา้ง (CM) 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12188 อาจารย์ ดร. ชลิตา  สวุรรณ 20/03/57 - 19/03/60 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12167 อาจารย์ กาญจนา  วิริยะพันธ ์ 07/03/57 - 06/03/60 

12476 อาจารย์ ทองพูล  หีบไธสง 04/07/57 - 03/07/60 

11768 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพิยา  จินตโกวิท 26/09/56 - 25/09/59 

12224 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินภัสร์  ปรวัฒน์ปรียกร 01/10/58 - 30/09/61 

10701 อาจารย์ ดร. ผุสดี  บุญรอด 04/11/56 - 03/11/59 

10891 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลีรัตน์  โสดานิล 04/11/56 - 03/11/59 

11346 อาจารย์ ดร. สชุา  สมานชาติ 15/11/56 - 14/11/59 



ภาควิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IS) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10723 รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง  มีสจั 07/04/58 - 06/04/61 

10851 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณเฑยีร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ 04/07/57 - 03/07/60 

12475 อาจารย์ ดร. มหศักดิ  เกตุฉาํ 04/07/57 - 03/07/60 

11904 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิชาย  ตังวรรณวิทย์ 30/09/56 - 29/09/59 



ภาควิชาการสือสารขอ้มูลและเครือข่าย (DN) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

11922 อาจารย์ เกยีรติศักดิ  โยชะนัง 30/09/57 - 29/09/60 

11923 อาจารย์ จีระศักดิ  นาํประดิษฐ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11905 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพร  วิสฐิพงศ์พันธ ์ 28/02/57 - 27/02/60 

11903 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิสฐิ  วุฒิดิษฐโชติ 01/07/56 - 30/06/59 

11773 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรปัฐช์  บุญครอง 23/08/56 - 22/08/59 

11376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนัุนฑา  สดส ี 18/03/58 - 17/03/61 



คณะศิลปศาสตรป์ระยกุต ์

ภาควิชาภาษา (LA) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12585 Mr. Andrew Jas  Mitchell 04/07/57 - 03/07/60 

10118 อาจารย์ ดร. กานต์ชนก   วรรธนะสนิ 12/07/59 - 11/07/62 

10184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามทพิย์  วิมลเกษม 04/07/57 - 03/07/60 

11907 อาจารย์ ดร. ทวิาพร  คงสม 04/07/57 - 03/07/60 

12581 อาจารย์ พงษ์พัฒน์  พันธนะหิรัญ 05/09/57 - 04/09/60 

11646 อาจารย์ ดร. ภารดี  ประพฤติกจิ 03/10/56 - 02/10/59 

11979 อาจารย์ ดร. เยาวเรศ  ธาราวุฒิ 04/07/57 - 03/07/60 

11713 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ  หวานชิด 04/07/57 - 03/07/60 

11908 อาจารย์ ดร. วลัยกร  เจริญสขุ 04/07/57 - 03/07/60 

11400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุาลักษณ์  นครศรี 04/07/57 - 03/07/60 

11457 รองศาสตราจารย์ สวุรรณี  พันธุพ์รึกส ์ 04/07/57 - 03/07/60 



ภาควิชามนุษยศาสตร ์(HM) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10264 รองศาสตราจารย์ ชวนีย์  พงศาพิชณ ์ 21/03/59 - 20/03/62 

12434 อาจารย์ ดร. เติมเพชร  สขุคณาภิบาล 30/08/56 - 29/08/59 

12438 อาจารย์ ดร. นนทรัิตน์  พัฒนภักดี 12/12/56 - 11/12/59 

11941 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ  บุณยะประพันธ ์ 04/07/57 - 03/07/60 

11909 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปินกนก  วงศ์ปินเพช็ร์ 26/06/56 - 25/06/59 

10879 รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ  ชูนิล 23/11/58 - 22/11/61 

11078 รองศาสตราจารย์ วิมล  เหมือนคิด 05/03/58 - 04/03/61 

12222 อาจารย์ ดร. สนุทรี  ศักดิศรี 26/02/59 - 25/02/62 



ภาควิชาสงัคมศาสตร ์(SS) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12592 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธติินันธุ ์ ชาญโกศล 23/11/58 - 22/11/61 

12443 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกมล  วิเศษศรี 13/09/56 - 12/09/59 

11671 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกัรินทร์  อยู่ผ่อง 11/12/58 - 10/12/61 

11458 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุรรธนา  เทพจิต 14/05/58 - 13/05/61 

12739 อาจารย์ อรษา  ตันติยะวงศ์ษา 01/01/58 - 31/12/60 



คณะบริหารธุรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (BA) 
เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12841 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุษณะ   เตชคณา 10/05/59 - 09/05/62 

10330 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศรี  เลิศรัตน์เดชากุล 10/03/59 - 09/03/62 

12584 อาจารย์ ฐิติรัตน์  ถาวรสจุริตกุล 04/07/57 - 03/07/60 

11722 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร. ทวีศักดิ  รูปสงิห์ 06/05/58 - 05/05/61 

10474 รองศาสตราจารย์ ดร. ธานินทร์  ศิลป์จารุ 14/05/58 - 13/05/61 

12835 อาจารย์ ดร. ประเพศ   ไกรจันทร์ 27/04/59 - 26/04/62 

12860 อาจารย์ ดร. พรทพิย์   ชุ่มเมืองปัก 30/05/59 - 29/05/62 

12583 อาจารย์ ดร. พรพิมล  บังคมคุณ 04/07/57 - 03/07/60 

12842 อาจารย์ ดร. พรรษวดี   พงษ์ศิริ 13/05/59 - 12/05/62 

11896 อาจารย์ รักนรินทร์  แสนราช 02/07/56 - 01/07/59 

12518 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา 04/07/57 - 03/07/60 

12410 อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ  ตันติวิวัฒน์พันธ ์ 02/07/56 - 01/07/59 

11378 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนีุย์  วรรธนโกมล 02/07/56 - 01/07/59 



คณะพฒันาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ภาควิชาการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10259 รองศาสตราจารย์ ชนัดดา  เหมือนแก้ว 11/07/56 - 10/07/59 

12696 อาจารย์ ดร. ชุลีวรรณ  โชติวงษ์ 25/05/58 - 24/05/61 

11398 รองศาสตราจารย์ ดร. สภัุททา  ปิณฑะแพทย์ 10/01/57 - 09/01/60 



บณัฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตรน์านาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมนั 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

10555 รองศาสตราจารย์ ดร. นิสยั  เฟืองเวโรจน์สกุล 04/07/57 - 03/07/60 

11691 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ ์ แดงตันก ี 25/03/59 - 24/03/62 

11815 รองศาสตราจารย์ ดร. สชุาติ  เซียงฉิน 19/09/57 - 18/09/60 

11429 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุเมธ   เฉลิมวิสตุม์กุล 28/04/59 - 27/04/62 

12627 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อณุาโลม  เวทย์วัฒนะ ฮาร์ทลี 04/12/57 - 03/12/60 



คณะสถาปัตยกรรมการและออกแบบ 

เลขที คํานาํหนา้ชือ ชือ-นามสกุล วาระ (วนัที-เดือน-พ.ศ.) 

12539 รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  ทองประสทิธ ิ 08/05/57 - 07/05/60 

12618 อาจารย์ ดร. ธนา  อนันต์อาชา 25/11/57 - 24/11/60 
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