
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

1 นางสาวอุมาพร    สุนทรพงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2 นางอนงค์นาฎ   สารกอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
3 นายถนอม  ล้ีตระกูล วิศวกรโลหะการ
4 นายถนอมศักด์ิ  อรรถสิษฐ์ วิศวกร
5 นายประจวบ  จริยเมธา ช่างเทคนิค

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
6 นางสาวรุ้งตะวัน   เทศทิม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
7 นางสาวพัชรวีณ์   สุรีย์เดโชชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
8 นายสนชัย   สุขย้อย ช่างเทคนิค

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
9 นายเฉลิมพงษ์    ชนะภัย ช่างเทคนิค
10 นางสุรีรัตน์     ชนะภัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
11 นางสุพัตรา    วัฒนกิจไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์
12 นางสิริกันยา   สุธีรวัฒนานนท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบินอวกาศ
13 นายชัยวัฒน์     ผิวบาง ช่างเทคนิค
14 นายชนานันท์  บุญคง ช่างเทคนิค
15 นางสาวสิริพร   สุดแก้ว เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
16 นางฉัตรชนก     ตันจตุรงค์ นักวิชาการศึกษา
17 ดร.ปิยลักษณ์  เพชรแอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
18 นายธนภัทร   พุทธศรี วิศวกร
19 นายอัศวิน  สุขวัจน์ วิศวกร

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
20 นายอังคาร   คุ้มชู ช่างเทคนิค
21 นายอลงกรณ์  หาญรินทร์ ช่างไฟฟ้า
22 นางสาวมานีสงค์  ปฐมวิริยะวงศ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
23 นายสุรัตน์  สุกรรณะ ช่างเทคนิค
24 นางสาวปาณิสรา  ปุกสันเทียะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

25 นางธนวรรณ  สุทัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
26 นายกมลณัฐ  เบญจนราสุทธิ์ วิศวกร
27 นางสาวกรรณิกา   หนูชู เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
28 นางสาวฉันทนา เมตตาจิตต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
29 นายสุรศักด์ิ  ชื่นเทศ ช่างไฟฟ้า
30 นายรังสฤษด์ิ  กองผาพา ช่างไฟฟ้า
31 นายปัญญา อรรถเสยโย ช่างเทคนิค
32 นางสาวอภิชา  วงศ์จ ารัส นักวิชาการศึกษา
33 นายศักด์ิสิทธิ ์ งามแดน ช่างเทคนิค
34 นายประเสริฐ  ดาวลอย ช่างเทคนิค

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
35 นายนิรันดร์  เพ็ชรพลอย ช่างเทคนิค
36 นายสมัย  เพ็งเลีย ช่างเทคนิค
37 นางธันยพัฒน์  เดชดนู เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
38 นายสุรพล   ปัญญาแก้ว ช่างเทคนิค  
39 นายสุชาติ   อ านักมณี ช่างเทคนิค
40 นายหนูจันทร์   ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
41 นางสาวมยุรี  ยี่หล่ันสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
42 นางชนกอัญ  อมรปาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
43 นายดิลก   พูลผล ช่างเทคนิค
44 นางแน่งน้อย  ภูมิเดช เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
45 นางสาวการะเกด   บัวแก้ว เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
46 นายนันฐวัตร์    ภาคกุหลาบ วิศวกร

ส านักงานคณบดี
47 น.ส.ขวัญหทัย   เกิดผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
48 นางอัญชลีย์     กองสมิง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
49 นางสาวขนิษฐา    โตเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี
50 นายสงกรานต์  ค าขอด วิศวกรโยธา
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51 นางสาวพรพิมล  เรืองปราชญ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
52 นายก่อพงศ์   มณีรัตนโพโรจน์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
53 นายเสฎวุฒิ  ปิน่ทอง วิศวกร
54 นายอภิวัฒน์    มณีงาม นักวิชาการศึกษา
55 นางสาวธัญญาภรณ์  มากนาคา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
56 นางสาวชลิดา     นวนนุ่น นักวิชาการพัสดุ
57 นางสุภาภรณ์  ดิสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี
58 นางดรุณี    ดีเลิศไพบูลย์ บุคลากร
59 นายไพโรจน์   อิ่มมาก วิศวกร
60 นางสาวสาทิพย์   เจริญสุข นักวิชาการเงินและบัญชี
61 นางอรอนงค์  ศาสตรินทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
62 นางสุดา   ภูผา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
63 นางสาวบุษกร   อินท์ทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ
64 นางสาวปาริชาติ  อุตส่าห์พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
65 นางจันจิรา  ศรียุบล นักวิชาการศึกษา
66 นายสุทิน   สุขเจริญ นักวิชาการพัสดุ
67 นางวรินธร   สุขสุศรี นักวิชาการพัสดุ
68 นางสาวปวรา     กุศลสกุล นักวิชาการศึกษา
69 นางสาวนันธิดา  บุตรเพ็ง นักวิชาการเงินและบัญชี
70 นางลักขณา ชอบด ารงธรรม นักวิชาการศึกษา
71 นางสาวอรสา ศิริราช นักวิชาการศึกษา
72 นางอรวรรณ  ชีนาวานิชย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ปรำจีนบุร)ี

1 นางสาวพัชรี     เกตุนิล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป


