


รายชื่อบุคลากรคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 08.30 – 1๖.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 
************* 

ผู้บริหาร 
๑. นายจิระศักดิ์  ธาระจักร์ 
๒. นายไพศาล  การถาง 
๓. ผศ.ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ 
๔. นางเพชราภรณ์  สิงห์ทองชัย 
๕. นางศรีวิไล  พวกน้อย 
๖. นางสาวสุนิสา  สายอุปราช 
๗. ผศ.ดร.ชาญวิทย ์  ปราบพยัคฆ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
8. นายคณาวุฒิ  อินทร์แก้ว 
9. นายมาโนช  หลักฐานดี 
10. ผศ.ณัฐชมัย  ลักษณ์อ านวยพร 
11. นายศุภชัย  หิรัญศุภโชติ 
12. นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 
13. นางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ 
14. นางสาววรนุช  ดีละมัน 
15. นายกิติยศ  ตั้งสัจจวงศ ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16. นายศิริชัย  สาระมนัส 
17. ผศ.นิภาพร  ปัญญา 
18. นายธนาวุฒิ  นิลมณี   ช่วยราชการ สวส. 
19. ผศ.ดร.วีรวรรณ  จันทนะทรัพย์ 
20. นางสาวธิดาวรร  คล้ายศรี 
21. นางภภัสสร  สิงหธรรม 
22. นายสุรเชษฐ์  เรืองประโคน 
23. นางสาวนริศรา  นาคเมธี 
24. นางสุธาดา  ศรีเกตุ 
25. นางสาวณัฐติญา  ไข่ติยากุล 
26. นายวีรวัฒน ์  เชี่ยวปัญญานันท์ 
27. ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ ค าขาว 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มฟิสิกส์ 
28.  นายชัชวาล  ศรีภักดี 
29. ผศ.ธนัฎฐา  อ านวยวัฒนะกุล 
30. นายวราวุฒ ิ  พุทธให้ 

 2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเคมี......./ 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเคมี 

31. นางธนาพร  บุญชู 
32. ผศ.สังเวย  เสวกวิหารี 
33. ผศ.ดร.อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
34. นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ 
35. ผศ.ดร.วรวิทย ์  จันทร์สุวรรณ 
36. ผศ.ดร.สิริรัตน ์  พานิช 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มชีววิทยา 
37. ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์  เวฬุคามกุล 
38. นางสาวลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
39. นางสาววรีวรรณ์  วิเศษสิงห์ 
40. ผศ.พิชญา  พุกผาสุข 
41. ผศ.เพ็ญนภา  สุวรรณบ ารุง 
42. ผศ.ดร.สุขจิตร  ตั้งเจริญ    ช่วยราชการ สวท. 
43. ผศ.ดร.กรรณิการ์  ม่วงชู 
44. นางณิศรา  สุทธิสังข์ 
45. ผศ.พรรณิการ์  มีอ่อน 
46. ผศ.สุนีย์   สัมมาทัต 
47. นายสกุลบุตร  เอกวิทยานิพนธ์ 
48. นายขจรศักดิ์  บ ารุงสินมั่น 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มวิชาสถิติ 
49. ผศ.ภาคิณ  อังศุณิศ 
50. ผศ.ยุพาพิน  อติกานต์กุล 
51. ผศ.สยาม  ลางคุลเสน 
52. นางสาวเฟ่ืองลัดดา โสภา 
53. นายกฤษฎา  เหล็กด ี
54. นางปิยธิดา  พันธุนะ 
55. นางสาวนฤดี  สมิทธ์ปรีชา   ช่วยราชการ สวท. 
56. นางสาวชวน ี  สุภิรัตน์ 

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
57. นายพลกฤษณ์  คุ้มกล่ า 
58. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  ปานแก้ว 
59. ผศ.ดร.กัลทิมา  เชาว์ชาญชัยกุล 
60. ผศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล 
61. ผศ.ดร.ธนพงศ์  สารีอินทร์ 
62. นายภูมิรัตน์  นวรัตน์ 

 
 

3. สายสนับสนุน......./ 
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63. นางสาวสุวรรณา  โย้วเพ้ง    ช่วยราชการ สตน. 
64. นางสาวอรวรรณ  มุกนนท์ 
65. นางสาวซูไฮบ๊ะ  ดอเลาะ 
66. นายสมัคร   นาคเกษม 
67. นางสาวสุวภา  น้อยจาก 
68. นางสาวชลิตา  อินสะโร 
69. นางสาวเยาวภา  เทวะผลิน 
70. นางสาวสุนันทา  แก้วกระจ่าง 
71. นางสาวศิริพร  บัวสีตัน 
72. นายวรวุฒ ิ  สาสิงห์ 
73. นายสุริโย   ก่อวาณิชกุล 
74. นางพัทลาณี  วรดิษฐ์ 
75. นางสาวนิสากร  น่วมศรีนวล 
76. นางศุภานัน  ปิ่นเจริญ 
77. นางสาวอัจฉรา  เฉลิมเกียรติ 
78. นางสาวฐิตาภา  เนื่องนิยม   ช่วยราชการกองกายภาพฯ 
79. นายเกียรติภูมิ  เส็งสมุทร 
80. นางกุหลาบ  นาคเกษม 
81. นางสาวสายรุ้ง  แก้วน้อย 
82. นายชนะ   กิตติกุลพันธ์ 
83. นายณรัฐชัย  แสงทองศรี 
84. นางสาวนัฎรีญา    ดีละมัน 
85. นายทนงศักดิ์  บุญญาณ 
86. นางสาวศันสุนีย์  ภู่ประกิจ 
87. นายภัทธร   ภักดีทัยวิรสุข 
88. นางสาวพรพรรณ  โตโภชนพันธุ ์
89. นายมงคล   พรหมวิจิตร์ 

 
ผู้ช่วยวิทยากรภายใน 

90. นางสาวกนกนาท  ทรัพย์พานิช 

 


