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ภาควิชาคณิตศาสตร์

1 ดร.ธนวัฒน์  วิเชียรไพศาล อาจารย์
2 ดร.กนกวรรณ  สิทธิเถลิงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล อาจารย์
4 ดร.ภาณุมาศ   แสวงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ดร.จิราภรณ์  ร่ืนสัมฤทธิ์ อาจารย์
6 ดร.คมสันต์  เนียมเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ดร.อนุชิต   จิตพัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 ดร.ณิชาภัทร   บุญก่อเกื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ดร.ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์ รองศาสตราจารย์
10 ดร.เจษฎา   ธารีบุญ รองศาสตราจารย์
11 ดร.ชานนท์   พรมสกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 นางสาวจารุณี  สุนทรานนท์ อาจารย์
13 ดร.อภิชาต   ศุรธณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 ดร.เสกสรร  สิริทรัพย์ทวี อาจารย์
15 ดร.ชุติพนธ์  ภักดีบุญ รองศาสตราจารย์
16 นางสาวเสาวลักษณ์   เจศรีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ดร.วลัยลักษณ์   ชวนัสพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 ดร.สุรัตนา   สังข์หนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ดร.โดม   โล่ห์เพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 ดร.เสนอ   คุณประเสริฐ รองศาสตราจารย์
21 ดร.สุพจน์   นิตย์สุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 ดร.ศักด์ิชาย   ต้ังประเสริฐ อาจารย์
23 ดร.วัชรศักด์ิ   ศิริเสรีวรรณ อาจารย์
24 ดร.มโหสถ ปัน่โภชา อาจารย์
25 ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ อาจารย์
26 นางสาวกรรณิการ์ พงษ์สุวินัย อาจารย์
27 ดร.พงศ์พล จันทรี รองศาสตราจารย์
28 นายสันติพงษ์ ประสาททอง อาจารย์
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29 ดร.จันทร์ลัดดา โชติรัตนดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 ดร.ชนัต    บ ารุงวงศ์ดี อาจารย์
31 ดร.ชัชลิฎา   บุญพะเนียด อาจารย์
32 ดร.ณคเดช   ยังวิลัย อาจารย์
33 ดร.ธนากร  รัตนะ อาจารย์
34 ดร.ธนาวดี   เดชะคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 ดร.นพวรรณ   ชนัญพานิช รองศาสตราจารย์
36 ดร.ปริญญา   คงพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37 ดร.ปิยรัตน์  ตรีกิตติวงศ์ อาจารย์
38 ดร.ยิ่งพิศ   พรพัฒน์กุล รองศาสตราจารย์
39 ดร.รังสิมา    หญีตสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
40 ดร.ลิดา   สิมะสาธิตกุล อาจารย์
41 ดร.วรนุช   สมส่งกุล อาจารย์
42 ดร.วลัยพร   ปฤษณารุณ  เอือ้ใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 ดร.ศิริศาส   เอื้อใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
44 ดร.สไบทิพย์   ตุงคะมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ดร.สมิทธิชัย  สียางนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 ดร.สริญญา    ชวพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 ดร.สุกัญญา  เทพวาที อาจารย์
48 ดร.สุณิสา  จินดาสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 ดร.สุทธินันท์  พงษ์ธรรมรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
50 ดร.สุนันทา  ช่วยประคอง อาจารย์
51 น.ส.นฤมล   เครือองอาจนุกูล รองศาสตราจารย์
52 นายธารา   มานะงาน อาจารย์
53 นายประวิตร   จันทรานุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 ดร.เสาวภา   ถ้ าสิงห์ อาจารย์
55 ดร.มนฤดี  ผ่องอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 ดร.ณรงค์ ผังวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์
57 ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา รองศาสตราจารย์
58 ดร.จารุวรรณ ตาฬวัฒน์ อาจารย์
59 นายเชิดชัย ละอองทิพรส อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
60 ดร.ชัชวาล   สิงหะพล อาจารย์
61 ดร.ธีราวุฒิ   ภูสั่นติสัมพันธ์ อาจารย์
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62 ดร.เพ็ญจา   จิตจ ารูญโชคไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
63 ดร.รัตติยา    เจริญศักด์ิ อาจารย์
64 ดร.ศศิธร   คงเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 ดร.ศิริขวัญ   ทินรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 ดร.สุมนต์ทิพย์   คงตันจันทร์ฟัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
67 นางสาวณิชารีย์  วิสุทธิแพทย์ อาจารย์
68 นางสาวเบญจมาภรณ์  วงศ์อนุ อาจารย์
69 นายธานุวัฒน์   ลาภตันศุภผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
70 นายวิทยา   เหล็กไหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
71 นางสาวพนมพร  ภาณุทัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72 นางโสภา กล่ินจันทร์ รองศาสตราจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และส่ิงแวดล้อม
73 ดร.จันทิยา  อิสณพงษ์ อาจารย์
74 ดร.ณัฐสุดา   สุมณศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
75 ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ รองศาสตราจารย์
76 ดร.ปลายมีน    อ านวยชีวะ อาจารย์
77 ดร.พรรณวดี  สุวัฒิกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
78 ดร.พีรพงษ์   พรวงศ์ทอง อาจารย์
79 ดร.รสมันต์  จงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
80 ดร.รัฐกรณ์  จ านงค์ผล อาจารย์
81 ดร.วรพงศ์   ต้ังอิทธิพลากร อาจารย์
82 ดร.วรรณรัก  นพเจริญกุล อาจารย์
83 ดร.วิชัย  ด ารงโภคภัณฑ์ อาจารย์
84 ดร.วิไล      รังสาดทอง        ศาสตราจารย์
85 ดร.สุธิดา    อัครชนียากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
86 ดร.สุธีรา   ขันทพันธ์ อาจารย์
87 ดร.สุริยา     ฤธาทิพย์ อาจารย์
88 ดร.อมราภรณ์  แก้วชะฎา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
89 ดร.สุวดี   โพธิว์ิจิตร อาจารย์
90 ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ รองศาสตราจารย์
91 ดร.กิตติ โพธิปัทมะ รองศาสตราจารย์
92 ดร.สมโภชน์  น้อยจินดา รองศาสตราจารย์
93 ดร.ปกขวัญ หุตางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
94 ดร.กมลทิพย์ มั่นภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
95 นางสาวมาลี ซ้ิมศรีสกุล รองศาสตราจารย์
96 นางสาวไพรินทร์ กปิลานนท์ รองศาสตราจารย์
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97 ดร.ภรณี ลิมปิสุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98 นายบุญส่ง ศิลปเจริญกุล อาจารย์
99 ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล รองศาสตราจารย์
100 ดร.นิพนธ์ พิสุทธิไ์พศาล รองศาสตราจารย์
101 ดร.กฤษณเวช ทรงธนศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
102 ดร.เกษรารัตน์  อักษรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
103 ดร.จินตวัฒน์   ตันอมาตยรัตน์ อาจารย์
104 ดร.จิราพร   เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
105 ดร.จุมพล   บ ารุงวงศ์ อาจารย์
106 ดร.ธิดารัตน์    หวังค า อาจารย์
107 ดร.น้ าผ้ึง   ผังไพบูลย์ อาจารย์
108 ดร.นิธิพัฒน์   พลชัย อาจารย์
109 ดร.บัญชา  อธิเบญญากุล อาจารย์
110 ดร.ปณกมล  ทองหล่อ (ดีใหญ)่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
111 ดร.ภัทรวีรินทร์    วรรัฐสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
112 ดร.สุกัญญา  แพรสมบูรณ์ อาจารย์
113 ดร.สุเมธ  อ่ าชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์
114 ดร.สุรพันธ์   ยิ้มมั่น รองศาสตราจารย์
115 ดร.อนุสรา    ศรีสรวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
116 ดร.อมรินทร์  รัตนะวิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
117 ดร.รสจรินทร์     บุญทวัน อาจารย์
118 ดร.วันทนา   เกิดนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
119 นางสาวสุดารัตน์   สุนทโรภาส อาจารย์
120 นายฐิตพันธุ ์  จองสถาพร อาจารย์
121 นายประจวบ   ยุงสันเทียะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
122 นายพยุง   เดชอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
123 นายสุรพล   ศรีบุญทรง รองศาสตราจารย์
124 นายอภิชาติ    ศิริวิทย์ปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
125 ดร.ธนากร  เอี่ยมสระศรี อาจารย์
126 ดร.ประสงค์  ธูสรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
127 ดร.วีระศักด์ิ อัศววงศ์อารยะ รองศาสตราจารย์
128 นางสาวกนิษฐา  ฉันทนาชัย อาจารย์
129 นายวรวิทย์  รัตนวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
130 ดร.ชิษณุทัศน์  บรรลือโชคชัย รองศาสตราจารย์
131 นายธีระ  ลีอุดมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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132 ดร.กฤดาภัทร   สีหารี รองศาสตราจารย์
133 ดร.ธนภัทร์   อนุศาสน์อมรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
134 ดร.นิกร   สุทธิเสง่ียม อาจารย์
135 ดร.ปรวัฒน์     วิสูตรศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
136 ดร.ลือพล     พิพานเมฆาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
137 ดร.สุวัจชัย    กมลสันติโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
138 ดร.อัครา   ประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
139 นางสาวคันธารัตน์   อเนกบุณย์ อาจารย์
140 นายณัฐวุฒิ     สร้อยดอกสน อาจารย์
141 นายธวัชชัย   งามสันติวงศ์ รองศาสตราจารย์
142 นายนนทกร   สถิตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
143 นายยนต์ชนก  เขาแก้ว อาจารย์
144 นายสถิตย์  ประสมพันธ์ อาจารย์
145 นายสุรชาติ   พ่วงพุม่        ผู้ช่วยศาสตราจารย์
146 นายอุลิศ   ใจดี อาจารย์ 
147 นายเอิญ  สุริยะฉาย อาจารย์
148 นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร รองศาสตราจารย์
149 ดร.เบญจพร  ล้ิมธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
150 นางสาวปรัชญาพร เล้ียงสุทธิสกนธ์ อาจารย์
151 นายอนุสรณ์ วงษ์สนิท อาจารย์

ภาควิชาสถิติประยุกต์
152 ดร.คณิตา  เพ็ชรัตน์ อาจารย์
153 ดร.เพียรพูล   เกิดวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
154 ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ รองศาสตราจารย์
155 ดร.วิกานดา   ผาพันธ์ อาจารย์
156 ดร.สอาด   นิวิศพงศ์ รองศาสตราจารย์
157 ดร.สุภารัตน์   นิวิศพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
158 ดร.สุวิมล    พันธ์แย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
159 ดร.เสาวณิต    สุขภารังษี รองศาสตราจารย์
160 นางกรองแก้ว   หวังนิเวศน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
161 นางสาวปิยะฉัตร  ลีลาศิลปศาสน์ อาจารย์
162 นางสาวสถาพร     เทพสัมฤทธิพ์ร อาจารย์
163 ดร.ชนาพันธุ ์    ชนาเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
164 นายฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ รองศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
165 นายบุญกอง   ทะกลโยธิน อาจารย์
166 ดร.กอบกุล   รวีสวัสด์ิ อาจารย์
167 น.ส.จีรภา สรรพกิจก าจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
168 ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
169 นางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
170 ดร.ศิรประภา มโนมัธย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
171 ดร.อรไท พลเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
172 นางนวลพรรณ  ลอว์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์


