
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล

1 นายนฤเบศ   ค ามงคล อาจารย์
2 นายธนพล   ลัคนาวัฒน์ อาจารย์
3 ดร.กิตติวุฒิ  ศุทธิวิโรจน์ อาจารย์
4 ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 นายกิติศักด์ิ   ฉิมกล่ิน อาจารย์
6 นายเมธา   อึ่งทอง อาจารย์
7 นายโชคชัย  อลงกรณ์ทักษิณ อาจารย์
8 นายณัฐกฤต   เอี่ยมเต็ง อาจารย์
9 ดร.พีระวัฒน์    นันทวราวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 ดร.สันติ  หุตะมาน อาจารย์
11 ดร.สรรพงศ์   ทานอก อาจารย์
12 ดร.พรจิต    ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 ดร.สุรวุฒิ    ยะนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 นายวิเชียร   สิงห์ใหม่ อาจารย์
15 ดร.ปิยะ     กรกชจิตนาการ อาจารย์
16 ดร.วัชรินทร์   โพธิเ์งิน รองศาสตราจารย์
17 ดร.บัณฑิต   สุขสวัสด์ิ รองศาสตราจารย์
18 ดร.อนันต์   สืบส าราญ รองศาสตราจารย์
19 ดร.อุไร      อภิชาตบรรลือ รองศาสตราจารย์
20 นายนิพันธ์   ศิริศักด์ิ รองศาสตราจารย์
21 ดร.ศุภกฤต   โสภณจิตต์ อาจารย์
22 ดร.คณิต   เฉลยจรรยา รองศาสตราจารย์
23 นายสมนึก   ฮวบเอี่ยม อาจารย์
24 นายเชาวลิต   ถาวรสิน รองศาสตราจารย์
25 ดร.ศศิธร  ชูแก้ว อาจารย์
26 นางสาวธาริณี   ทองเกิด อาจารย์
27 ดร.คมสันต์  ชไนศวรรย์ อาจารย์
28 ดร.สมภพ  ตลับแก้ว รองศาสตราจารย์
29 นายรุ่งโรจน์ รัตนวารินทร์ อาจารย์
30 ดร.ประดิษฐ์  เหมือนคิด อาจารย์
31 นายอภิชาติ  ศรีประดิษฐ อาจารย์
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ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

32 ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ อาจารย์
33 ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข รองศาสตราจารย์
34 ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 ดร.ธีรพงษ์   วิริยานนท์ อาจารย์
36 นางสาวพรสวรรค์   จันทะคัด อาจารย์
37 ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ รองศาสตราจารย์
38 ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
39 ดร.ทิพวัลย์  ขันธมะ อาจารย์
40 นายภัควี   หะยะมิน อาจารย์
41 ดร.น าโชค   วัฒนานัย อาจารย์
42 ดร.กฤตยา  ทองผาสุข อาจารย์
43 นายชัยรัตน์   อุปถัมภ์เกื้อกูล อาจารย์
44 ว่าทีร้่อยตรีสรุจ  พันธุจ์ันทร์ อาจารย์
45 ดร.กิตติศักด์ิ  แพบัว อาจารย์
46 ดร.พงศธร   ชมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
47 นายจุมพล   อุดมชัยบรรเจิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 นายณิชมน  พูนน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 ดร.กิตติ  เสือแพร อาจารย์
50 นางสาวกนกวรรณ  กล่ินเอี่ยม อาจารย์
51 ดร.ภานี    น้อยยิ่ง อาจารย์
52 ดร.วัฒนา  แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 ดร.เมธีพจน์  พัฒนศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 ดร.ชูชาติ   สีเทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 นางสาวพรวิไล      สุขมาก อาจารย์
56 ดร.ชัยณรงค์  เย็นศิริ อาจารย์
57 นายนริศร   แสงคะนอง อาจารย์
58 ดร.ปฏิพัทธ์   ทวนทอง ศาสตราจารย์
59 ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ รองศาสตราจารย์
60 นายพิสุทธิ ์ จันทร์ชัยชนะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 ดร.มีชัย  โลหะการ รองศาสตราจารย์
62 ดร.ฐิติพงษ์  เลิศวิริยะประภา รองศาสตราจารย์
63 นายวิเศษ   ศักด์ิศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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64 นายสิริชัย   จันทร์นิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์ รองศาสตราจารย์
66 ดร.สมศักด์ิ   อรรคทิมากูล รองศาสตราจารย์
67 ดร.มงคล   หวังสถิตย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
68 นายนิวัติ   สุขศิริสันต์ อาจารย์
69 ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
70 ดร.เอกกมล  บุญยะผลานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
71 นายชิชญาส์ุ   บุญมี อาจารย์
72 ดร.สัจจรักษ์   พรพีรเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
73 ดร.กฤษชัย   ศรีบุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
74 ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
75 ดร.สยาม    แกมขุนทด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
76 ดร.ภาณุวัฒน์   ปิน่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 ดร.ศิริศักด์ิ   คงสมศักด์ิสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
78 ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ์ ศาสตราจารย์
79 ดร.ประสิทธิ ์ ประมงอุดมรัตน์ อาจารย์
80 ดร.ศักดา   กตเวทวารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
81 ดร.สันชัย   อินทพิชัย รองศาสตราจารย์
82 ดร.วิทยา   วิภาวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์
83 นางเพลินพิศ    ป่านแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
84 นายการุณ  ใจปัญญา รองศาสตราจารย์
85 นายช านาญ  ดวงจรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
86 ดร.ธันว์รัชต์  สินธนะกุล อาจารย์
87 ดร.ธัญญรัตน์  น้อมพลกรัง อาจารย์
88 ดร.ดวงกมล  โพธิน์าค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
89 นายธีราทร  ซนีเย็ง อาจารย์
90 นายวิทวัส   ทิพย์สุวรรณ อาจารย์
91 นายเทวา  ค าปาเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
92 ดร.สุธิดา   ชัยชมชื่น อาจารย์
93 ดร.วาทินี  นุ้ยเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
94 ดร.กฤช   สินธนะกุล อาจารย์
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95 ดร.จรัญ  แสนราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
96 ดร.จิรพันธุ ์ ศรีสมพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
97 ดร.วรรณชัย  วรรณสวัสด์ิ อาจารย์
98 ดร.สมคิด  แซ่หลี อาจารย์
99 ดร.สรเดช  ครุฑจ้อน อาจารย์

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
100 ดร.ณัฐกานต์  อุตกฤษฏ์ อาจารย์
101 ดร.อโนมา    ศิริพานิช อาจารย์
102 ดร.ชัยวิชิต     เชียรชนะ รองศาสตราจารย์
103 ดร.ไพโรจน์   สถิรยากร รองศาสตราจารย์


