
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

1 ดร.โสภิดา    ท้วมมี อาจารย์
2 ดร.ธีรวัช   บุณยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 นางสาวสุพิชชา  ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 ดร.ฐิติมา   ช่วงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ดร.ปิยฉัตร   จันทิวา อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
7 ดร.กิตติชัย  โศจิพันธุ์ อาจารย์
8 นายต่อศักด์ิ   อุทัยไขฟ้า อาจารย์
9 นายอรรถพล  แก้ววิลัย อาจารย์
10 นายพิศิษฐ์ธาวิน   เหรียญประดับ อาจารย์
11 ดร.ภิสัก   เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์
12 นายสิทธิพงศ์  แสงอินทร์ อาจารย์
13 นายศิริพงศ์    ลัมพาภิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14 นายณรงค์เดช  พัฒนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 นายตรีเนตร   ยิ่งสัมพันธ์เจริญ รองศาสตราจารย์
16 นายปริยสุทธิ ์  วัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 ดร.วัลลภ   พัฒนพงศ์ รองศาสตราจารย์
18 นายวันชัย   โกมลหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
19 ดร.ธนาภรณ์  ทนโนนแดง อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล
20 ดร.ทศพร   แก้ววิจิตร อาจารย์
21 ดร.อรรถสิทธิ ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 นายวีรยุทธ   จิตวิริยะ อาจารย์
23 นายเรวัฒน์   บุญจันทร์ อาจารย์
24 นายศรายุทธ  เงินทอง อาจารย์
25 ดร.เจษฎา  พานิชกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
26 นายอภิชิต   มณีงาม อาจารย์
27 นายภาวัช   จันทสร อาจารย์

หน่วยเลือกตั้งที ่4  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย

วันที ่ 14  ธันวำคม  2560
ประเภทคณำจำรย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
28 ดร.ธฤติมา   ศรีตะปัญญะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 ดร.อ านาจ  บุญลอย รองศาสตราจารย์
30 นายมนัส    เหรัญญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
31 นายศิวพงษ์   กิ่งแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
32 ดร.เพ็ญญารัตน์  สายสิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33 นายสรศักด์ิ  วงค์มณี อาจารย์
34 ดร.สุนทร   สิทธิสกุลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
35 นายอุเทน   คณะวาปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 ดร.พัตร์พิมล   สุวรรณกาจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
37 นายสุพจน์   แก้วกรณ์ อาจารย์
38 ดร.พรศรี    ทรัพย์ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39 ดร.สุรกิจ   ท้วมเพิม่ทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
40 ดร.ขนิษฐา   วงษ์สีดาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
41 นายวรินทร  ห้วยเรไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 นายวัชระ  ลายลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 นายศักด์ิชัย  ม่วงภาษี อาจารย์
44 นายโกวิทย์   กัลยาทอง อาจารย์
45 ดร.อไพพรรณ  รัตนพันธ์ อาจารย์
46 ดร.สุทธิศักด์ิ  พงศ์ธนาพาณิชย์ ศาสตราจารย์
47 ดร.เชิดพงษ์  เชี่ยวชาญวัฒนา อาจารย์
48 นายนราธิป  แสงซ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 นายณรงศักด์ิ   นิธิประทีป อาจารย์
50 ดร.ชานินทร์      จูฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
51 ดร.กานต์ธิดาพร   วัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
52 นางวรรณลักษณ์     เหล่าทวีทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
53 ดร.สิริวรรณ   บริพัตรโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
54 นายกิตติภัฎ   รัตนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
55 นายไพบูลย์   สินพระยากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
56 นายกิตติ   เกื้อสกุล รองศาสตราจารย์
57 นายราชันย์   พุกพิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
58 ดร.กัลยา   อุบลทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
59 นายไพรัตน์   สถิรยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60 ดร.วัชรินทร์   รักเสนาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
61 นายสถาพร   ชาตาคม รองศาสตราจารย์
62 นายสุรชัย   จันทร์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
63 นายทนงศักด์ิ   บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
64 นายอนันต์   มีนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
65 นายอุทิต   ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66 นายชาลี   ตระการกูล รองศาสตราจารย์
67 นายการุณย์ เศวตนัย อาจารย์
68 นายขวัญชัย  เสวีนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองต้นก าลัง
69 ดร.กิตติ   นิลผ้ึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
70 ดร.วิกันดา  ศรีเดช อาจารย์
71 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
72 นายศีขรินทร์  โกมลหิรัญ อาจารย์
73 นายสัก  สิทธิชมพู อาจารย์
74 ดร.สุมล   แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
75 นายสารพล    ฐิติพัฒนพงศ์ อาจารย์
76 นายเนรมิตร  กระแสร์ลม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
77 นายมงคล      แดงสุนทรชัย อาจารย์
78 ว่าที ่ร.ต.ปรีดี   แสงวิรุณ อาจารย์
79 ดร.ปิติณัตต์   ตรีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
80 นายชาติชาย  ชุมจันทร์ อาจารย์
81 ดร.เชษฐวุฒิ  ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองศาสตราจารย์
82 ว่าที ่ร.ต. พร.ชัยยศ   ด ารงกิจโกศล อาจารย์
83 ดร.ปรีดา  จันทวงษ์ รองศาสตราจารย์
84 ดร.บุญลือ  สวัสด์ิมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
85 นายเชี่ยวชาญ  ห้าวหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
86 นายวริษฐ์      ธรรมศิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
87 ดร.กัมปนาท    เทียนน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
88 ดร.กนกกาญจน์   จิรกุลสมโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์
89 ดร.ธวัชชัย  วงศ์ช่าง อาจารย์
90 ดร.ฉัตรชาญ   ทองจับ รองศาสตราจารย์
91 นายวิชาญ   วิมานจันทร์ รองศาสตราจารย์
92 นายนที  ฐานมั่น อาจารย์
93 ดร.สิริอร  อิศรางกูร ณ อยุทธา อาจารย์
94 นายเสนีย์  พันโยธา รองศาสตราจารย์
95 นายณัฏฐพัชร์  ศิริภัทรปิยปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
96 นายสิทธิพร  ใหญ่ธนายศ รองศาสตราจารย์
97 ดร.สมเกียรติ  บุณณสะ รองศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

98 ดร.ถิระวรรธย์  สืบธนะวงษ์ อาจารย์
99 ดร.กรวิทย์   กระจ่างพันธ์ อาจารย์
100 ดร.สาธิต   โอวาทชัยพงศ์ อาจารย์
101 นายวราห์  สาดะระ อาจารย์
102 ดร.วิโชค   พรหมดวง อาจารย์
103 นางสาวจุฑาทิพย์   แหมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
104 นายวิโรจน์   องอาจ อาจารย์
105 นายนภทีป์   ทรัพยาคม อาจารย์
106 นางสาวประภาภรณ์  เพชรสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
107 นายณรงค์  ธรรมภูติ อาจารย์
108 นายสถาพร  สิทธิวงศ์ อาจารย์
109 นางสาวพัชรี  ชูชาติ อาจารย์
110 นายวรพงษ์  วงศ์พาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์
111 นายชวนะ   อยู่ภักดี อาจารย์
112 ดร.สุขสันต์ิ   หวังสถิตย์วงษ์ รองศาสตราจารย์
113 ดร.สุริโยทัย   สุปัญญาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
114 นายสันติ  อัตถไพศาล อาจารย์
115 นายเดชา  ปานประเสริฐ อาจารย์
116 นายวันชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
117 นายอ านวย  สกุลสุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์
118 นายปัญญคุณ  รัตนเสถียร อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
119 ดร.ณัฐพงศ์   มกระธัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
120 ดร.เจนจิต   เอี่ยมจตุรภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
121 ดร.ฐิติวัฒน์    ตรีวงศ์ อาจารย์
122 นายอดิสรณ์   พงษ์สุวรรณ อาจารย์
123 ดร.กีรติกานต์  พิริยะกุล รองศาสตราจารย์
124 ดร.ชัยศาสตร์   สกุลศักด์ิศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
125 ดร.ชัยรัตน์      ธีระวัฒนสุข รองศาสตราจารย์
126 นายนิรัตน์         แย้มโอษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
127 ดร.ขวัญเนตร    สมบัติสมภพ รองศาสตราจารย์
128 ดร.กิตติภูมิ   รอดสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
129 ดร.สมิตร   ส่งพิริยะกิจ รองศาสตราจารย์
130 นายจ าเริญ  โกศัลวิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
131 นายจ ารูญ หฤทัยพันธ์ อาจารย์
132 ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส รองศาสตราจารย์
133 ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
134 ดร.พิสิทธิ  วิสุทธิเมธีกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
135 ดร.วิทวัส   สิฏฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
136 ดร.ประเสริฐศักด์ิ   เตียวงศ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
137 ดร.พินันทา    ฉัตรวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
138 ดร.นพพร  สุทธิวงศ์ อาจารย์
139 นางทิพย์รัตน์     จันทร์สิงห์ อาจารย์
140 นายด ารงเกียรติ   แซ่ล้ิม อาจารย์
141 ดร.ณัฐพล     ประยงค์พันธ์ อาจารย์
142 นายสมชาย   สาลีขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
143 ดร.ชูพันธ์  รัตนโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
144 ดร.อนุสรณ์  จึงตระการ อาจารย์
145 นางสาวอินทวดี  จันทร์ทักษิโณภาส อาจารย์
146 ดร.รัตนากร  ผดุงถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
147 ดร.ชาญวิทย์    ต้ังสิริวรกุล รองศาสตราจารย์
148 ดร.สุพจน์   จันทร์วิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
149 นายโอภาส   ศิริครรชิตถาวร รองศาสตราจารย์
150 นายอุดม   จีนประดับ รองศาสตราจารย์
151 นายสมเด็จ   น้อยสวย อาจารย์
152 นายมนตรี   เข็มราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
153 นายสืบศักด์ิ   พันธุไ์พโรจน์ รองศาสตราจารย์
154 นายชาญชัย   กุศลจิตกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
155 นายจามร  วสุรัตน์มณี อาจารย์
156 ดร.ธนาธร   พชรฐิติกุล อาจารย์
157 นายศิริชัย  ยศวังใจ อาจารย์
158 ดร.กนกพร  ศรีปฐมสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
159 นายศักรินทร์   ชูดวง อาจารย์
160 นายอัคร  เสมรบุณย์ อาจารย์
161 นายสงกรานต์  บางศรัณย์ทิพย์ อาจารย์
162 นายนพดล   กีรติจิรัฐิติกาล รองศาสตราจารย์
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163 นายสมชาย   เวชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
164 นายเฉลิมพล บุตรตาด อาจารย์
165 นายวันชัย แหลมหลักสกุล รองศาสตราจารย์
166 นายยุทธการ  อาจารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
167 นายชัชวาล  ชินวิภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
168 ดร.ฐิติกุล ภาคคีรี อาจารย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
169 ดร.จารุกร  ศรีประดิษฐ์ อาจารย์
170 ดร.ภาวิตา  มณีมัย อาจารย์
171 ดร.ปานทิพย์   บุญส่ง อาจารย์
172 ดร.สุรพิชญ์  ทับเทีย่ง อาจารย์
173 ดร.ณัฐจนันท์    จงกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
174 ดร.ดุสิต   งามรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
175 ดร.มัณทนา  เฆมโสภาวรรณกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
176 ดร.ธิรดา   รอดเสียงล้ัง อาจารย์
177 ดร.สมภพ   ทองปลิว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
178 นางสาวจิตเรขา  ปากสมุทร อาจารย์
179 นายเทียนชัย  อุ่นส าราญ อาจารย์
180 นางสาวศรีอัมพร  เร่บ้านเกาะ อาจารย์
181 นางสาววัลค์ุวดี  เล้ียงตระกูลงาม อาจารย์
182 ดร.ไตรภพ  จตุรพาณิชย์ อาจารย์
183 ดร.เสฎฐวุฒิ  ดวงจันทร์ อาจารย์
184 ดร.ประกาศิต   ช่างสุพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
185 นางรุจิรา      โพธิสุ์วรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
186 ดร.เสาวคนธ์   คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
187 นางสาวฐาปณีย์   เสาหิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
188 นายพิสุทธิ ์  แท่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
189 นางสมบุญ   ตันสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
190 ดร.สาลินี   อาจารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
191 นางสาวสิกานต์   กุญชรจันทร์ อาจารย์
192 ดร.ศจีมาจ   ณ วิเชียร รองศาสตราจารย์
193 นางสาวเสาวลักษณ์   นภาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
194 นางรุ่งทิพย์   สกุลสุกใส อาจารย์
195 นายส ารวย   ภูบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
196 นายปราโมชย์   พรหมอินทร์ อาจารย์
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197 นายวิวัฒน์   จิตตปาลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
198 นางสุภาภรณ์   เหรียญประดับ อาจารย์ 
199 นางสุนทรี   เด่นเทศ รองศาสตราจารย์
200 นางจรรยา   ทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
201 นายวีระ   อรัญมงคล รองศาสตราจารย์
202 นางสาวคันธรส   แสนวงศ์ รองศาสตราจารย์
203 ดร.วลัยรัตน์   จันทรวงศ์ รองศาสตราจารย์
204 ดร.มณฑา  ทรงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
205 นางสาวรัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ รองศาสตราจารย์
206 นายพิทยา  อนุกูล รองศาสตราจารย์
207 นางสุรางค์  สีโท รองศาสตราจารย์
208 ดร.พรพรรณ  โอฬารพัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
209 ดร.ประไพ  จันทราสกุล รองศาสตราจารย์
210 นางบุษยาณี  เกตุมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
211 ดร.นีลาวัล  วนิชชากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
212 ว่าที ่ร.ต.ปิยะกรณ์   ยังให้ผล ครู
213 นายสุรชาติ   เชาวลิต ครูผู้ช่วย
214 นายมนตรี  ลาภยิ่ง ครูผู้ช่วย
215 นายเมธี     ช้างอาจหาญ ครูผู้ช่วย
216 นายณัฐพล  ปัญญาหลวง ครูผู้ช่วย
217 นางสาวจันทิมา  เกตุแก้ว ครูผู้ช่วย
218 นางสาววิไลลักษณ์  เทพษร ครูผู้ช่วย
219 นายพรศิษฎ์  สุปิงคลัด ครูผู้ช่วย
220 นายสมคิด   คุนาพันธ์ ครู
221 นายวิทยากรณ์  บ่อชน ครู
222 นายปิยะภัทร  พ่วงศรี ครู
223 นายธีรวัฒน์   เบ็ญจวิไลกุล ครู
224 นายคฑาวุฒิ   อุชชิน ครู
225 นางสาวปรัชญาพร  ทองประสิทธิ์ ครู
226 นางมัตติกา   สมิทธิส์มบูรณ์ อาจารย์
227 นางสาวชลธิชา  นุชพงษ์ อาจารย์
228 นายพลเทพ   ชัยคง อาจารย์
229 นายศิชัย  ถนอมสวย ครูผู้ช่วย
230 นายทรงวิทย์  ศรีจันทร์รักษ์ ครูผู้ช่วย
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231 นายเพชรพล  ศิลาคุปต์ ครูผู้ช่วย
232 นายเบญจพล   ก้อนมณี ครูผู้ช่วย
233 นายสัณฐิ  พุฒนวล ครูผู้ช่วย
234 นายวีระพล  เกิดสิน ครูผู้ช่วย
235 นายบัณฑิต   พลเพียร ครูผู้ช่วย
236 นายธนะวรรธน์   ไพรพิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
237 นายสุรเชษฐ์   อินเทียม ครูผู้ช่วย
238 นางสาวอรัชพร  เพ็ญศิริ ครูผู้ช่วย
239 นายประเสริฐ  พลายแก้ว ครูผู้ช่วย
240 นายจิรเชษฐ์   ไชยเจริญ ครูผู้ช่วย


