
 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง  รายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) 

…………………………………………………………………………… 
 
              ด้วย สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ  
จึงดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์    
เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 
พ.ศ. 2541 และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก                 
สภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) ดังนี้ 
 

         1.  สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  ตำแหน่งอาจารย์จากส่วนงานระดับคณะ  
        1.1  นายเจษฎา จันทวงษ์โส   อาจารย์      คณะวิศวกรรมศาสตร์     
        ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
        1.2  นายวีรพล จิรจริต    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     
        ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
        1.3  นายธีระ    ลาภิศชยางกูล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     คณะวิศวกรรมศาสตร์      
        ภาควิชาวิศวกรรมโยธา        
          1.4  นายกิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์        คณะวิทยาศาสตร์       
                               ภาควิชาฟิสิกส์                        
        1.5  นายศุภลักษณ์ อ่างแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   คณะวิทยาศาสตร์ 
      ภาควิชาเคมี   
        1.6  นางสาวสุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์    คณะครุศาสตร์ฯ 
      ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ   
     1.7  นายภูริต  ธนะกิจเกษม     รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   
            1.8  นางสาวอังคนา บุญเสม  อาจารย์          คณะศิลปศาสตร์        
        สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
     1.9  นายเฉกสันต์ คังคะเกต ุ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
              1.10 นางสาวตรนีุช  สายทอง  รองศาสตราจารย์     คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
        1.11 นางอัจฉรา        ธารอุไรกุล อาจารย์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.12 นายวินัย   หอมสมบัติ อาจารย์    บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
        1.13 นายรุ่งโรจน์       ปิยะภานุวัตน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์      สำนักงานอธิการบดี มจธ. ราชบุรี 
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         2.  สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  จากอาจารย์ท่ัวไปท้ังมหาวิทยาลัย             
     2.1  นางสาวนุชจรินทร์  เหลืองสะอาด รองศาสตราจารย์   คณะครุศาสตร์ฯ 
        ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ฯ 
     2.2  นายกิตติพงศ์ วะระทรัพย์     อาจารย์     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.3  นายแสงกฤช กลั่นบุศย์ อาจารย์         คณะวิทยาศาสตร์ 
        ภาควิชาฟิสิกส์ 
       2.4  นายธีระพล สลีวงศ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
        ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
       2.5  นายเกรียงไกร วันทอง  อาจารย์      คณะวิทยาศาสตร์             
                                              ภาควิชาฟิสิกส์             
         2.6  นายมงคล สีนะวัฒน์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์     คณะวิศวกรรมศาสตร์      
        ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
              2.7  นายอธิปัตย์       บุญเหมาะ         รองศาสตราจารย์   คณะศิลปศาสตร์ 
      
 3. สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน  จากพนักงานตำแหน่งอ่ืน  ๆทั้งมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ตำแหน่งอาจารย์   
      3.1  นางจันทร์แรม แก่นแก้ว นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3.2  นางวภิาพรรณ อ่อนประทิน นักบัญชี 
                สำนักงานคลัง    สำนักงานอธิการบดี 
      3.3  นางสาวสิริลักษณ์  แดงเรือง นักวิชาการเกษตร  
           สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 
        3.4  นางนิตยา นาโควงค ์ นายช่างเทคนิค    
               ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        3.5  นางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา  ครูปฏิบัติการ 
                  ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ 
        3.6  นายณัฐพงศ ์ รัตนสุภา นักบริการการศึกษา  กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 
      สำนักงานอธิการบดี 
        3.7  นายกิตติคุณ อางคาสัย นักบริการการศึกษา   
                 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
      3.8  นางสาวปณัฎฐพร  มีชัย   นักประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด  
      สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 
        3.9  นางรุ้งเพชร ดอกบัว  นักบริหารงานทั่วไป 
                              ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      3.10  นางสาวศิริลักษณ์  ตรีสินธุ ์ นักบริการการศึกษา 
             กลุ่มงานระดมทุน  สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 
        3.11  นายนิสันต์ ดามาพงษ ์ นายช่างเทคนิค   
        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      3.12  นายดอกรัก ผ่องฉวี    นายช่างเทคนิค สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
       3.13  นายสรเสกข์ กุลมัย  นักวิทยาศาสตร์  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
      3.14  นางสาวฤดี วงษ์แก้ว  นักบริหารงานทั่วไป  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
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      3.15  นายศรายุทธ แสงทอง  นักคอมพิวเตอร์  สำนักคอมพิวเตอร์ 
      3.16  นายสุรพล ศิริคุณ  นักเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 
      3.17  นายสุธ ี สังข์เทศ         นายช่างเทคนิค    
                ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      3.18  นางกฤษณา คงลา  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ      
             สำนักงานยุทธศาสตร์   สำนักงานอธิการบดี 
      3.19  นางสาวบุปผารัช ท่องมนต์วิทย์ นักพัสดุ           
                  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  สำนักงานอธิการบดี 
      3.20  นางสาวเครือวัลย์   เสือเล็ก   นักบริหารการเงิน     
              สำนักงานคลัง  สำนักงานอธิการบดี 
      3.21  นางสาวกิตติรัตน์  ตั้งรัตนสุนันท์  นักบริการการศึกษา   กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 
           สำนักงานอธิการบดี 
        3.22  นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ                          
      คณะวิทยาศาสตร์ 
      3.23  นางสาวอารยา  ศรีบัวบาน นักบรรณสารสนเทศ   สำนักหอสมุด 
      3.24  นางสาวอัญชล ี รอดภัย         นักบริหารงานทั่วไป 
            สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      3.25  นางสาวชาลิน ี กระจ่างพจน์  นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ                 
             สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
      3.26  นางปาริชาต ิ บุตรชาติ  นักบริการการศึกษา  สำนักงานกิจการนักศึกษา 
      3.27  นายไพโรจน์ กรุยทอง  นายช่างเทคนิค 
             ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 ทั้งนี้  ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน พ.ศ.2565 
 

 

 
                       (รศ. ดร. สุวิทย์  แซ่เตีย) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 




