
 

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการประเมิน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ประจําภาคการศกึษา 
(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

 

1. เลือกคณะ 
2. เลือกภาควิชา 

 กรณียังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ประเมิน ให้ Double click ที่ชื่อหัวหน้า
ภาควิชา (หากเรยีกดูไม่ได้ แสดงว่าหัวหน้าภาควิชายังไม่ส่งผล
การประเมิน) 
 กรณีที่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้ Double click ที่ชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา (หากเรยีกดูไม่ได้ แสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ส่งผล
การประเมิน) 

3. กรณีที่ไม่พบรายชื่อนักศึกษาในแบบรายงานผลการประเมินจาก
หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา 

 ให้เลือกรายบุคคล และ Double click ที่ชื่อนักศึกษา 
(หากเรียกดูไม่ได้ แสดงว่าหัวหน้าภาควิชา / อาจารย์ที่ปรึกษา
ยังไม่ส่งผลการประเมิน) 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์

หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บญุชัย วัจจะตรากุล 8 มิ.ย.61 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วัจจะตรากุล 8 มิ.ย.61 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สนิชัย  ชินวรรัตน์ 8 มิ.ย.61 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุรรม  ปทุมสวัสด ิ 8 มิ.ย.61 

4 ศาสตราจารย์ ดร.สวัุฒน์  กุลธนปรีดา 8 มิ.ย.61 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา  ชัยกติติรัตนา 8 มิ.ย.61 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ 8 มิ.ย.61 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้นคิด  จันทรัศมี 8 มิ.ย.61 

8 อาจารย์ ดร.ธาดา  สขุศิลา 

วิศวกรรมเครือ่งกลและการ
บิน-อวกาศ 

8 มิ.ย.61 

H-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล  วิวัชรโกเศศ 1 มิ.ย.61 

9 ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อคัรเอกฒาลิน 1 มิ.ย.61 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสษิฐ์  ลิวธนกุล 1 มิ.ย.61 

11 อาจารย์ ดร.เรวัต  ศิริโภคาภิรมย์ 1 มิ.ย.61 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  สริิสาํราญนุกุล 1 มิ.ย.61 

13 รองศาสตราจารย์ ดร.สขุสนัติ  นุ่นงาม 1 มิ.ย.61 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิบาล  พฤกษานุบาล 1 มิ.ย.61 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  ไทยวิโรจน์ 1 มิ.ย.61 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญภงูา 1 มิ.ย.61 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา  สวุรรณศรี 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร ์

1 มิ.ย.61 

H-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พพิิถนนท์  พูลสวสัดิ ์ 14 มิ.ย.61 

18 รองศาสตราจารย์ ดร.สเุทพ  บุตรดี 14 มิ.ย.61 

19 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  ราษฎร์นุ้ย 14 มิ.ย.61 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัุงศี  เดชเจริญ 14 มิ.ย.61 

21 รองศาสตราจารย์ ดร.อบุลรัตน์  หวังรักษ์ดีสกุล 14 มิ.ย.61 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวุฒิ  จันทร์ทอง 14 มิ.ย.61 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ  ศรีสงัสทิธสินัติ  14 มิ.ย.61 

24 อาจารย์ ดร.สทิธพิงค์  มหาธนบดี 14 มิ.ย.61 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนสด  พานิช 25 พ.ค.61 

26 อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สม่ีวง 

วิศวกรรมการผลิต 

14 มิ.ย.61 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ต่อ) 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กานต์  พนาศุภมัสด ุ 8 มิ.ย.61 

27 รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรพัฒน์  จีนขจร 8 มิ.ย.61 

28 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร  ผลากรกุล 8 มิ.ย.61 

29 รองศาสตราจารย์ ดร.ถริาวุธ  พงศ์ประยูร 8 มิ.ย.61 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตนาฎ  จันทรานุภาพ 8 มิ.ย.61 

31 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  วรธนกุล 8 มิ.ย.61 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวิุมล  วงศ์สกุลเภสชั 8 มิ.ย.61 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภัุค  ตันติศิรินทร์ 8 มิ.ย.61 

34 อาจารย์ ดร.สชุาตา  เกดิผลภัทระ 8 มิ.ย.61 

35 อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  เกาะคู 

วิศวกรรมเคม ี

8 มิ.ย.61 

H-5 รองศาสตราจารย์อนชุา  หริัญวัฒน ์ 2 ก.ค.61 

36.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  วงศ์พิศาล 18 มิ.ย.61 

36.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  วงศ์พิศาล 25 พ.ค.61 

37 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ  ชุมลักษณ์ 

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิ
สติกส ์

25 พ.ค.61 

H-6 อาจารย ์ดร.กิตติชัย  ฟักพนัธุ ์ 2 ก.ค.61 

38 รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอมัพร 3 ก.ค.61 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตธ ี เอยีดเหตุ 25 พ.ค.61 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส  พรหมดิเรก 2 ก.ค.61 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภักษ์  เมธนาวิน 2 ก.ค.61 

42 อาจารย์ ดร.กติติชัย  ฟักพันธุ ์ 2 ก.ค.61 

43 อาจารย์ ดร.ธาํรงค์สนิ  สริิพงษ์สกุล 2 ก.ค.61 

44 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  ทนโนนแดง 

วิศวกรรมวัสดแุละเทคโนโลยี
การผลิต 

4 ก.ค.61 

H-7 รองศาสตราจารย ์ดร.จิระศกัด์ิ  ชาญวุฒธิรรม 10 ก.ค.61 

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  อ่างแก้ว 25 พ.ค.61 

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์  ดีเลิศไพบูลย์ 25 พ.ค.61 

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท ี ทองอุ่น 

วิศวกรรมเครือ่งมือวัดและ
อิเล็กทรอนิกส ์

25 พ.ค.61 

H-8 อาจารย์อุทัยฤทธิ ์ โรจนวิภาต 18 มิ.ย.61 

48 รองศาสตราจารย์ ดร.กติติชัย  ธนทรัพย์สนิ 18 มิ.ย.61 

49 รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ  รองวิริยะพานิช 18 มิ.ย.61 

50 ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  สคุนธสขุกุล 18 มิ.ย.61 

51 รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  สรรพกจิทพิากร 18 มิ.ย.61 

52 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิทย์  แต้มทอง 18 มิ.ย.61 

53 รองศาสตราจารย์ ดร.สพุรชัย  อทุยันฤมล 18 มิ.ย.61 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  ตันติเสวี 18 มิ.ย.61 

55 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  แจ่มสว่าง 18 มิ.ย.61 

56 รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล  อยู่บรรพต 

วิศวกรรมโยธา 

18 มิ.ย.61 
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คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ต่อ) 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-9-11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยธชั  เผือกสามัญ 10 ก.ค.61 

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศล  พิมาพันธุศ์รี 8 มิ.ย.61 

58 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีเดช  วุฒิพรพันธ ์ 8 มิ.ย.61 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร  เขมาวุฆฒ์ 8 มิ.ย.61 

60 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  บรรเทงิจิตร 8 มิ.ย.61 

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์ 8 มิ.ย.61 

62 รองศาสตราจารย์สมเกยีรติ  จงประสทิธพิร 8 มิ.ย.61 

63 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  เก่งพล 8 มิ.ย.61 

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  ไพศาลภาณมุาศ 8 มิ.ย.61 

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  อศัวรุ่งแสงกุล 8 มิ.ย.61 

66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  อนิทรกาํธรชัย 8 มิ.ย.61 

67 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์  ยอดพิจิตร 8 มิ.ย.61 

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธชั  เผอืกสามัญ 18 มิ.ย.61 

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  มีถม 18 มิ.ย.61 

70 อาจารย์ ดร.สริวิชญ์  สว่างนพ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

18 มิ.ย.61 
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คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรวฒุิ  ยะนิล 25 มิ.ย.61 

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ  วิตตะ 8 มิ.ย.61 

73 ศาสตราจารย์ ดร.ธรีวุฒิ  บุณยโสภณ 18 มิ.ย.61 

74 อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เหมือนคิด 6 มิ.ย.61 

75 อาจารย์ ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 23 พ.ค.61 

76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรจิต  ประทุมสวุรรณ 25 พ.ค.61 

77 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  โพธเิงิน 25 พ.ค.61 

78 รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  สบืสาํราญ 25 พ.ค.61 

79 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ  สขุสวัสดิ 31 พ.ค.61 

80 อาจารย์ ดร.สนัติ  หุตะมาน 

ครุศาสตร์เครือ่งกล 

25 พ.ค.61 

H-13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิุทธิ ์ จันทร์ชัยชนะกุล 14 มิ.ย.61 

81 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 14 มิ.ย.61 

82 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  แก้วมณี 14 มิ.ย.61 

83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล  ธงชัยสรัุชต์กูล 14 มิ.ย.61 

84 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ  อรรคทมิากูล 14 มิ.ย.61 

85.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท ์ 27 มิ.ย.61 

85.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท ์ 27 มิ.ย.61 

86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ  แพบัว 14 มิ.ย.61 

87 อาจารย์ ดร.ภานี  น้อยยิง 14 มิ.ย.61 

88 อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์  ขันธมะ 

ครุศาสตร์ไฟฟา้ 

25 พ.ค.61 

H-14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สยาม  แกมขุนทด 1 มิ.ย.61 

89 รองศาสตราจารย์การุณ  ใจปัญญา 1 มิ.ย.61 

90 ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ 

ครุศาสตร์โยธา 

1 มิ.ย.61 

H-15 อาจารย ์ดร.สวนันท ์ แดงประเสริฐ 1 มิ.ย.61 

91 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ 25 พ.ค.61 

93 อาจารย์ ดร.ธรีพงษ์  วิริยานนท ์ 8 มิ.ย.61 

97 อาจารย์ ดร.สวนันท ์ แดงประเสริฐ 

ครุศาสตร์เทคโนโลย ี

1 มิ.ย.61 

H-16 รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน ์ สถิรยากร 8 มิ.ย.61 

92.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสวุรรณ 31 พ.ค.61 

92.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสวุรรณ 25 พ.ค.61 

94 รองศาสตราจารย์ ดร.ปณติา  วรรณพิรุณ 31 พ.ค.61 

95.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท ์ นิลสขุ 1 มิ.ย.61 

95.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท ์ นิลสขุ 1 มิ.ย.61 

96 รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสรุวงศ์ 

ศูนย์บรูณาการฯ 

31 พ.ค.61 
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คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อ) 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-17 รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยวิชติ  เชียรชนะ 31 พ.ค.61 

98.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสฐิ  เมธาภัทร 31 พ.ค.61 

98.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พิสฐิ  เมธาภัทร 31 พ.ค.61 

99 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถริยากร 31 พ.ค.61 

100 รองศาสตราจารย์ ดร.สบสนัติ  อตุกฤษฏ ์ 31 พ.ค.61 

101 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ 31 พ.ค.61 

102 อาจารย์ ดร.อโนมา  ศิริพานิช 31 พ.ค.61 

103 อาจารย์ ดร.ณฐักานต์  อตุกฤษฏ ์

บริหารเทคนคิศึกษา 

31 พ.ค.61 

H-18 อาจารย ์ดร.กฤช  สินธนะกลุ 6 มิ.ย.61 

104 อาจารย์ ดร.กฤช  สนิธนะกุล 6 มิ.ย.61 

105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  แสนราช 6 มิ.ย.61 

106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ ์ ศรีสมพันธุ ์ 6 มิ.ย.61 

107 (A) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธนิาค 31 พ.ค.61 

107 (B) อาจารย์ ดร.กฤช  สนิธนะกุล 6 มิ.ย.61 

108 อาจารย์ ดร.ธญัญรัตน์  น้อมพลกรัง 6 มิ.ย.61 

109 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทยีนทอง 6 มิ.ย.61 

110 อาจารย์ ดร.วรรณชัย  วรรณสวัสดิ 6 มิ.ย.61 

111 อาจารย์ ดร.สมคิด  แซ่หลี 6 มิ.ย.61 

112 อาจารย์ ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน 6 มิ.ย.61 

113 อาจารย์ ดร.สธุดิา  ชัยชมชืน 8 มิ.ย.61 

114 อาจารย์ ดร.ธนัว์รัชต์  สนิธนะกุล 6 มิ.ย.61 

115.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทนีิ  นุ้ยเพียร 18 มิ.ย.61 

115.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทนีิ  นุ้ยเพียร 

คอมพิวเตอรศ์กึษา 

6 มิ.ย.61 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-19 รองศาสตราจารย์สถาพร  ชาตาคม 6 มิ.ย.61 

117 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  รักเสนาะ 18 มิ.ย.61 

118 รองศาสตราจารย์สถาพร  ชาตาคม 6 มิ.ย.61 

119 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุกจิ  ท้วมเพิมทรัพย์ 6 มิ.ย.61 

120 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  วงษ์สดีาแก้ว 6 มิ.ย.61 

121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธฤติมา  ศรีตะปัญญะ 6 มิ.ย.61 

122 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลัยา  อุบลทพิย์ 18 มิ.ย.61 

123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  พานิชกรณ์ 6 มิ.ย.61 

124 อาจารย์ ดร.เชิดพงษ์  เชียวชาญวัฒนา 14 มิ.ย.61 

125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสทิธ ิ วงศ์เจริญ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

14 มิ.ย.61 

H-21 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เจนจิต  เอี่ยมจตุรภัทร 8 มิ.ย.61 

126 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ธรีะวัฒนสขุ 8 มิ.ย.61 

127 รองศาสตราจารย์สมบูรณ์  คงสมศักดิศิริ 8 มิ.ย.61 

128.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกจิ 6 มิ.ย.61 

128.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกจิ 8 มิ.ย.61 

129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกานต์  ศรีตองอ่อน 8 มิ.ย.61 

130 อาจารย์จาํรูญ  หฤทยัพันธ ์ 8 มิ.ย.61 

131 รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธโิชค  สนุทรโอภาส 8 มิ.ย.61 

132 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร  สมบัติสมภพ 8 มิ.ย.61 

133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต  เอยีมจตุรภัทร 8 มิ.ย.61 

134 อาจารย์ ดร.ฐิติวัฒน์  ตรีวงศ ์ 8 มิ.ย.61 

135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพงศ์  มกระธชั 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

8 มิ.ย.61 

H-22 อาจารย ์ดร.ณัฐพล  ประยงค์พนัธุ ์ 14 มิ.ย.61 

136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์  จันทร์วิพัฒน์ 14 มิ.ย.61 

137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ  เตียวงศ์สมบัติ 14 มิ.ย.61 

138 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  สฏิฐกุล 14 มิ.ย.61 

139.1 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร  ผดุงถนิ 14 มิ.ย.61 

139.2 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร  ผดุงถนิ 14 มิ.ย.61 

140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา 27 มิ.ย.61 

249 อาจารย์ ดร.นพพร  สทุธวิงศ์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

14 มิ.ย.61 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-23 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ ์ 14 มิ.ย.61 

141 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ 14 มิ.ย.61 

142 รองศาสตราจารย์วิชาญ  วิมานจันทร์ 14 มิ.ย.61 

143 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  จันทวงษ์ 14 มิ.ย.61 

144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  เทยีนน้อย 6 มิ.ย.61 

145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุล  แซ่เฮง พิสษิฐ์สงัฆการ 6 มิ.ย.61 

146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณตัต์  ตรีวงศ์ 6 มิ.ย.61 

147 รองศาสตราจารย์สทิธพิร  ใหญ่ธนายศ 14 มิ.ย.61 

148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์  จิรกุลสมโชค 6 มิ.ย.61 

149 อาจารย์ ว่าทร้ีอยตรี ดร.ชัยยศ  ดาํรงกจิโกศล 6 มิ.ย.61 

150 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ  ภมิูพิพัฒน์พงศ ์ 6 มิ.ย.61 

151 อาจารย์ ดร.กติติ  นิลผงึ 

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้น
กําลัง 

6 มิ.ย.61 

H-24 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สาลนิ ี อาจารีย์ 6 มิ.ย.61 

152 รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร 8 มิ.ย.61 

153 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี  อาจารีย์ 6 มิ.ย.61 

154.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสติ  งามรุ่งโรจน์ 6 มิ.ย.61 

154.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสติ  งามรุ่งโรจน์ 6 มิ.ย.61 

155 อาจารย์ ดร.ปานทพิย์  บุญส่ง 6 มิ.ย.61 

156 อาจารย์ ดร.ธริดา  รอดเสยีงลัง 

วิทยาศาสตรป์ระยุกต์และ
สังคม 

6 มิ.ย.61 

157 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  พัฒนพงศ์ 31 พ.ค.61 

158 อาจารย์ ดร.กติติชัย  โศจิพันธุ ์ 23 พ.ค.61 

159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิสกั  เลิศวิจิตรพันธุ ์ 23 พ.ค.61 

160 อาจารย์ ดร.อรรถพล  แก้ววิลัย 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชือม 

23 พ.ค.61 

H-25 อาจารยส์งกรานต ์ บางศรณัย์ทิพย ์ 25 พ.ค.61 

161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีปฐมสวัสดิ 25 พ.ค.61 

162 รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสทุธแิพทย์ 

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการ 

18 มิ.ย.61 
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คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-27 รองศาสตราจารย ์ดร.ย่ิงพิศ  พรพัฒน์กุล 8 มิ.ย.61 

163 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ปิยะมังคลา 1 มิ.ย.61 

164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี  ผ่องอกัษร 1 มิ.ย.61 

165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทพิย์  ตุงคะมณี 1 มิ.ย.61 

166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธชัิย  สยีางนอก 1 มิ.ย.61 

167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทุธนัินท ์ พงษ์ธรรมรักษ์ 1 มิ.ย.61 

168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสมิา  หญีตสอน 1 มิ.ย.61 

169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  คงพรม 1 มิ.ย.61 

170 อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ตรีกติติวงศ์ 

เคมีอุตสาหกรรม 

1 มิ.ย.61 

H-28 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนาพันธุ ์ ชนาเนตร 8 มิ.ย.61 

171 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  เกดิวิชัย 8 มิ.ย.61 

172 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท ์ จารุโรจน์กรีติ 8 มิ.ย.61 

173 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา  มโนมัธย์ 8 มิ.ย.61 

174 รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด  นิวิศพงศ์ 8 มิ.ย.61 

175 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อไุรวรรณ  เจริญกรีติกุล 8 มิ.ย.61 

176 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณติ  สขุภารังษี 8 มิ.ย.61 

177 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ 8 มิ.ย.61 

178 อาจารย์ ดร.คณิตา  เพช็รัตน์ 

สถิติประยุกต์ 

8 มิ.ย.61 

H-29 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมรนิทร ์ รัตนะวิศ 27 มิ.ย.61 

179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุมธ  อาํชิต 27 มิ.ย.61 

180 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรารัตน์  อกัษรรัตน์ 27 มิ.ย.61 

181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวีรินทร์  วรรัฐสนุทร 27 มิ.ย.61 

182 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  บาํรุงวงศ์ 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์การแพทย ์

27 มิ.ย.61 

H-30 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รสมนัต ์ จงเจริญ 27 มิ.ย.61 

183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณเวช  ทรงธนศักดิ 27 มิ.ย.61 

184 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  ธรรมธนารักษ์ 27 มิ.ย.61 

185 ศาสตราจารย์ ดร.วิไล  รังสาดทอง 27 มิ.ย.61 

186 รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์  น้อยจินดา 27 มิ.ย.61 

187 อาจารย์ ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
อาหาร และสิง่แวดล้อม 

27 มิ.ย.61 
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คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ต่อ) 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-31 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัครา  ประโยชน ์ 14 มิ.ย.61 

188 รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  งามสนัติวงศ์ 23 มิ.ย.61 

189.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ 23 พ.ค.61 

189.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ 18 มิ.ย.61 

190 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคัรา  ประโยชน์ 23 พ.ค.61 

191 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์  อนุศาสน์อมรกุล 23 พ.ค.61 

192 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัุจชัย  กมลสนัติโรจน์ 14 มิ.ย.61 

193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์  วิสตูรศักดิ 14 มิ.ย.61 

194 อาจารย์ ดร.นิกร  สทุธเิสงียม 23 พ.ค.61 

195 อาจารย์ ดร.กอบเกยีรติ  สระอบุล 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

31 พ.ค.61 

H-32 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรัตนา  สังข์หนนุ 8 มิ.ย.61 

196 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์  นิตย์สวัุฒน์ 18 มิ.ย.61 

197 รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ 8 มิ.ย.61 

198 อาจารย์ ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ 8 มิ.ย.61 

199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัุตนา  สงัข์หนุน 8 มิ.ย.61 

200 รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ธารีบุญ 8 มิ.ย.61 

201 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์  อศัวสมัฤทธ ิ 8 มิ.ย.61 

202 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ ์ ภักดีบุญ 8 มิ.ย.61 

203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณมุาศ  แสวงทอง 8 มิ.ย.61 

204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สทิธเิถกงิเกยีรติ 8 มิ.ย.61 

205 Dr.Andrew Peter  Snodin 

คณิตศาสตร ์

8 มิ.ย.61 

206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คงเรือง 25 พ.ค.61 

207 อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  วงศ์อนุ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

23 พค.61 
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-33 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุนาริน  จันทะ 23 พค.61 

208 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอไุร  แสงสว่าง 

การจัดการอุตสาหกรรม 
23 พ.ค.61 

209 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  สรรพคุณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 มิ.ย.61 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-34-35 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มาลรีัตน ์ โสดานลิ 18 มิ.ย.61 

210 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี  บุญรอด 18 มิ.ย.61 

211 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์  โสดานิล 18 มิ.ย.61 

212 อาจารย์ ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสทิธชัิย 18 มิ.ย.61 

213 อาจารย์ ดร.สชุา  สมานชาติ 18 มิ.ย.61 

214 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิยา  จินตโกวิท 18 มิ.ย.61 

215 อาจารย์ ดร.กาญจนา  วิริยะพันธ ์ 18 มิ.ย.61 

216 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินภัสร์  ปรวัฒน์ปรียกร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

18 มิ.ย.61 

H-36 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศักด์ิชาย  ต้ังวรรณวิทย ์ 18 มิ.ย.61 

217 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวี  อตุกฤษฏ ์ 7 ส.ค.61 

218.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสจั 18 มิ.ย.61 

218.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสจั 18 มิ.ย.61 

219.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑยีร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ 18 มิ.ย.61 

219.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑยีร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ 18 มิ.ย.61 

220 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิชาย  ตังวรรณวิทย์ 18 มิ.ย.61 

221 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ  เกตุฉาํ 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

18 มิ.ย.61 

H-37 รองศาสตราจารย ์ดร.พงษพ์ิสิฐ  วุฒิดิษฐโชต ิ 18 มิ.ย.61 

222.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัุนฑา  สดส ี 18 มิ.ย.61 

222.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัุนฑา  สดส ี 18 มิ.ย.61 

223 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง 18 มิ.ย.61 

224.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสฐิ  วุฒิดิษฐโชติ 18 มิ.ย.61 

224.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสฐิ  วุฒิดิษฐโชติ 18 มิ.ย.61 

225.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  วิสฐิพงศ์พันธ ์ 18 มิ.ย.61 

225.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  วิสฐิพงศ์พันธ ์

การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย 

18 มิ.ย.61 
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คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-38 อาจารยพ์งษพ์ัฒน ์ พันธนะหิรัญ 8 มิ.ย.61 

226 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาลักษณ์  นครศรี 8 มิ.ย.61 

227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยุทธ  อคัโกศล 

ภาษา 

8 มิ.ย.61 

228 รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ชูนิล 8 มิ.ย.61 

229 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปินกนก  วงศ์ปินเพช็ร์ 8 มิ.ย.61 

230 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุณยะประพันธ ์ 8 มิ.ย.61 

231 อาจารย์ ดร.สนุทรี  ศักดิศรี 8 มิ.ย.61 

232 อาจารย์ ดร.นนทรัิตน์  พัฒนภักดี 

มนุษยศาสตร์ 

8 มิ.ย.61 

234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวุรรธนา  เทพจิต สงัคมศาสตร์ 18 มิ.ย.61 
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คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

236 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา  อนันต์อาชา สถาปัตยกรรม 23 พ.ค.61 
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คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-26 อาจารย ์ดร.ธนากร  รัตนะ 14 มิ.ย.61 

237 อาจารย์ ดร.ธนารักษ์  ศรีสรุาษฎร์ 14 มิ.ย.61 

250 อาจารย์ ดร.สรีุรัตน์  ถมยาศิริกุล 14 มิ.ย.61 

251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อยัยะ  จันทรศิริ 14 มิ.ย.61 

252 อาจารย์ ดร.อนุศักดิ  บิสลาม 14 มิ.ย.61 

253 อาจารย์ ดร.ประยุทธ  เจียมฤทธวิงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร ์พลงังาน 

และสิงแวดลอ้ม 

14 มิ.ย.61 
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คณะบริหารธรุกิจ 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-39-40 รองศาสตราจารย ์ดร.ธานนิทร์  ศิลป์จาร ุ 25 พ.ค.61 

116 รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ  รูปสงิห์ 25 พ.ค.61 

238 อาจารย์ ดร.ประเพศ  ไกรจันทร์ 25 พ.ค.61 

239 อาจารย์ ดร.ณธษา  เถอืนฤาชัย 25 พ.ค.61 

240 อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ธรีะวิทย์ 25 พ.ค.61 

241 อาจารย์ ดร.พรรณราย  ละตา 25 พ.ค.61 

242 อาจารย์ ดร.ณฐา  เศวตนรากุล 25 พ.ค.61 

243 อาจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอม 25 พ.ค.61 

244 อาจารย์ ดร.นิลาวัลย์  สว่างรัตน์ 25 พ.ค.61 

245 อาจารย์ ดร.นพพร  บัวอนิทร์ 25 พ.ค.61 

246 อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภมิู 

บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 

25 พ.ค.61 
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คณะพัฒนาธรุกิจและอุตสาหกรรม 
หนา้ ชือ-สกุล ภาควิชา วนัที 

H-41 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชลุีวรรณ  โชติวงษ ์ 18 มิ.ย.61 

233 รองศาสตราจารย์ ดร.สภัุททา  ปิณฑะแพทย์ 18 มิ.ย.61 

235 รองศาสตราจารย์ ดร.สกัรินทร์  อยู่ผ่อง 18 มิ.ย.61 

247 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวรรณ  โชติวงษ์ 18 มิ.ย.61 

248 อาจารย์ ดร.ธญัญาทพิ  พิชิตการค้า 

การพัฒนาธรุกิจอุตสาหกรรม
และทรพัยากรมนุษย์ 

18 มิ.ย.61 
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