
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.วิโรจน์  ฤทธ์ิทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณบดี 

2. ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวนั  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.ดร.สมใจ  เพียรประสิทธ์ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. ดร.ประกอบ  ชาติภกุข์  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. ผศ.วรวิทย์  วรนาวิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองคณบด ี

2. นายอนนัต์  เต็มเป่ียม  อาจารย์   รองคณบด ี

3. นายกลุยศ  สวุนัทโรจน์  อาจารย์   ผู้ช่วยคณบดี 

4. นายศิริพล  ทองอ่อน  อาจารย์   หวัหน้าสาขาวิชา 

5. ผศ.ภภูมูิ  พว่งเจริญชยั  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6. ผศ.ปฎิภาณ  ถ่ินพระบาท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7. ผศ.ว่าท่ี รต. ทรงวฒุิ มงคลเลิศมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

8. นายพลรัชต์  บญุมี   อาจารย์ 

9. นายพีรสิชฌ์  ชฎาธร   อาจารย์ 

10. นายวรวฒุิ  กาญจนกิตติชยั อาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://me.eng.rmutp.ac.th/


 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ดร.ณทพร  จินดาประเสริฐ  อาจารย์ 

2. ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายศภุชยั  หลกัค า  อาจารย์ 

 

 

ลูกจ้างช่ัวคราว  (ปริญญาโท) 

 

1. นายพเิชษฐ์  บญุญาลยั  อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4164 และ 4168  

http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.ณฐัพงศ์ พนัธุนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หวัหน้าสาขาวิชา 

2. ดร.สรุเชษฐ  เดชฟุ้ ง   อาจารย์ 

3. ดร.พนา  ดสุิตากร  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. ผศ.พชิญ  ดาราพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยคณบดี 

2. ผศ.ทง   ลานธารทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.สมเกียรต ิ  ทองแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. ผศ.ศภุวฒุ ิ  เนตรโพธ์ิแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5. นายมนสั  บญุเทียรทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

6. นายอรุณ  ชลงัสทุธ์ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

7. นายจตรุงค์  จตรุเชิดชยัสกลุ อาจารย์ 

8. นายสาคร  วฒุิพฒันพนัธุ์  อาจารย์ 

9. นายพนูศรี  วรรณการ  อาจารย์ 

10. นายอดิศกัดิ ์  วิริยกรรม  อาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eerg.eng.rmutp.ac.th/


พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.นฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ดร.พสิษฐ์  สวุรรณภิงคาร  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายเวทรินทร์  ธญัสิประเสริฐ  อาจารย์   ลาเรียน 

2. นายธนารัตน์  ตนัมณีประเสริฐ อาจารย์    ลาเรียน 

3. นายอานนท์  สิงห์เสถียร  อาจารย์ 

4. นายสรุสิทธ์ิ  ประกอบกิจ  อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4150 และ 4151 

http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.วิหาร  ดีปัญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ผศ.ดร.วลัลภ  ภผูา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.ดร.ขจรศกัดิ ์ ศิริมยั   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. ดร.พษิณ ุ  ทองขาว  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายสรุพล  จกัรชยักลุ  อาจารย์   รองคณบด ี

2. นายสทุธิพงษ์  จ ารูญรัตน์  อาจารย์   หวัหน้าสาขา 

3. ผศ.จารุนนัท์  บณุยโสภณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. ผศ.วชัรินทร์  แสงมา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5. นายทินกร  จนัทร์กระจ่าง  อาจารย์ 

6. นายพลงัวชัร์  แพง่ธีระสขุมยั  อาจารย์ 

7. นายรัชดาศกัดิ ์ สเุพง็ค า  อาจารย์ 

8. น.ส.พรพศิ  ศิริมา   อาจารย์    ลาศกึษา 

9. นายประพนัธ์  ลาวณัย์กาญจน์ อาจารย์ 

10. นายพเิชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ อาจารย์ 

11. นายสมพงษ์  เชือ้พระคา  อาจารย์     ลาศกึษา 

12. นายภิรมย์  ตัง้จิตเพียรผล  อาจารย์ 

13. นายกรีฑา  สิงห์สมบรูณ์  อาจารย์ 

14. นายสฤุกษ์  ขวญัสวุรรณ์  อาจารย์ 

http://rie.eng.rmutp.ac.th/


15. นายสนุนัท์  มนต์แก้ว  อาจารย์     ช่วยราชการ 

16. นายธวชัชยั  นวเลิศปัญญา  อาจารย์      ช่วยราชการ 

17. นายเฉลิมวฒุิ  เนียมสวุรรณ  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาตรี 

 

1. นายดิษฐชยั  ทศันรัุกษ์  อาจารย์ 

2. นายสมชาย  เรืองศกัดิ์ภกัดี  อาจารย์     ช่วยราชการ 
 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. น.ส.ชลิดา  บญุแจ้ง  อาจารย์ 

2. น.ส.ดาราวรรณ วีรานนัต์  อาจารย์      ลาเรียน 

3. นายกชกร  วิรัชกลุ   อาจารย์      ลาเรียน 

4. นายสถาพร  สริุยนัต์   อาจารย์ 

5. นายวชัรพนัธ์  สขุเกิด   อาจารย์ 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4134, 4220, 4231, 4224  และ 4222  
 

http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ดร.คมพนัธ์  ชมสมทุร  อาจารย์  หวัหน้าสาขาวิชา 

2. ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเท่ิง  อาจารย์ 
 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. น.ส.สกุญัญา  เชิดชงูาม  อาจารย์ 

2. นายชลากร  อดุมรักษาสกลุ  อาจารย์ 

3. นายวชัร  ส่งเสริม  อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4121 และ 4203  

http://www.mce.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายเลอพงษ์  พศินยุ             อาจารย์  หวัหน้าสาขาวิชา 

2. ผศ.โกศล  นิธิโสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.กิจจา  ลกัษณ์อ านวยพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. ร.ต.พลกฤษณ์  จริยตนัติเวทย์  อาจารย์       ลาเรียน 

5. นางฉตัรแก้ว  จริยตนัติเวทย์  อาจารย์        ลาเรียน 

6. นายมนต์ชยั  นรเศรษฐ์สิงห์  อาจารย์ 

7. นายนพกฤศณ์  ด าน้อย   อาจารย์ 

8. นายอรรถพล  ช่วยค า้ช ู  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาตรี 

 

1. ผศ.กมลทิพย์  วฒักีก าธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นายธนะกิจ  วฒักีก าธร  อาจารย์ 
 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายคชพงศ์  สมุานนท์  อาจารย์ 

2. นางสาวอภิชฏา ทองรักษ์  อาจารย์      ลาเรียน 

3. นางสาวณฏัฐ์ชยธร วทัธิกรสิริกลุ  อาจารย์       ลาเรียน 

4. นางสาวอญัชลี            มโนสืบ                      อาจารย์ 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162  

http://www.ee.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ดร.วรินทร์  สดุคนงึ  อาจารย์ 
 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายสิทธิศกัดิ ์  วรดิษฐ์               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นายนิวตัร  จารุวาระกลู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นายยทุธนา  สรวลสรรค์  อาจารย์     ลาเรียน 

4. นายเกรียงไกร  เหลืออ าพล  อาจารย์     ลาเรียน 

5. นายนิลมิต  นิลาศ   อาจารย์ 

6. นางกมลพรรณ จารุวาระกลู  อาจารย์ 
 

คุณวุฒปิริญญาตรี 

 

1. น.ส.วลัภา  ภมุมะระ  อาจารย์ 

2. นายวณพนัธ์  วยัวฒุิ   อาจารย์ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายกร   พวงนาค  อาจารย์ หวัหน้าสาขาวิชา 

2. นายวีระยทุธ  คณุรัตนสิริ  อาจารย์           ลาเรียน 

3. นายพพิฒัน์พล ลาภอมรภิญโญ อาจารย์ 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183, 4184 และ 4185  

http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พมิพ์ 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายประสิทธ์ิ  แพงเพชร  อาจารย์       หวัหน้าสาขา 

2. ผศ.ประสงค์  ก้านแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. ผศ.ธงชยั  ฉายศิริ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4. นายประเสริฐ  ชมุปัญญา  อาจารย์ 

5. นายจกัรวฒัน์  เรืองแรงสกลุ  อาจารย์ 

6. นายสามารถ  วฒันวิจิตร  อาจารย์ 

7. นายบรรพต  ขนุจนัทร์  อาจารย์ 
 

คุณวุฒปิริญญาตรี 

 

1. นายทวีป  สายณัห์  อาจารย์ 

2. นายอภิชาติ  จริยาพนัธ์  อาจารย์ 

3. นายวินิตย์  กิตติสหนิยม  อาจารย์ 

4. นายพงษ์ศกัดิ์  จตรุนาคากลุ  อาจารย์ 

5. นายอคัรเวช  ศภุาคม  อาจารย์ 
 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายธวชัชยั  ชาติต านาญ  อาจารย์ 

2. นายสรุพงษ์  ชยัรัตน์ธรรม  อาจารย์ 

3. นายแจ๊ค  ชุ่มอินทร์  อาจารย์ 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4140 และ 4141  

http://tde.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. ผศ.จกัรพนัธ์  แสงสวุรรร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หวัหน้าสาขา 

2. นายนิโรจน์  เงินพรหม อาจารย์ 

3. นายธนนัท์  ศลัยวฒุ ิ อาจารย์    (ช่วยราชการ) 
 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) 

 

1. น.ส.ขวญัชนก           อนุทะอ่อน อาจารย์ 

2. นายกฤษณ์  เจ็ดวรรณะ อาจารย์ 

3. นายสจัจะชาญ พรัดมะลิ อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4107, 4171, 4172 และ 4172 

http://www.cve.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาเทคโนโลยแีม่พมิพ์เคร่ืองประดบั 

 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. นายจกัรกฤษณ์ ยิม้แฉ่ง อาจารย์  หวัหน้าสาขาวิชา 

2. ผศ.ปริศนา  บญุศกัดิ ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นายเจริญ  สมช่ือ    อาจารย์ 

4. นายวิเชียร  มหาวนั    อาจารย์ 

5. นายธีระวฒัน์  แม้นด้วง   อาจารย์ 

6. นายอาวธุ  ฉายศิริ    อาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบ็ไซต์ : www.eng.rmutp.ac.th  
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4187  

http://jmt.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

 

 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ดร.ณฐัวรพล  รัชสิริวชัรบลุ 

2. ดร.ปริญญ์  บญุกนิษฐ 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

 

1. ผศ.นายสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบด ี ประธานหลกัสตูร 
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http://sime.eng.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/


สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.ณฐัพงศ์ พนัธุนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

คุณวุฒปิริญญาโท 

1. ผศ.ทง   ลานธารทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. ผศ.โกศล  นิธิโสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

1. ผศ.ดร.นฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลกัสตูร 

2. ดร.พสิษฐ์  สวุรรณภิงคาร  อาจารย์ 
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