ตารางแสดงรายนามอาจารย์ ทไี่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นรองศาสตราจารย์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่
ชื่ อ / สกุล
1 รศ.กีรติ ลีวจั นกุล
2

รศ.วิสูตร จิระดำเกิง

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธำ
(วิศวกรรมแหล่งน้ ำ)
วิศวกรรมโยธำ

3

รศ.ดร.พินิจ งำมสม

วิศวกรรมเครื่ องกล

4

รศ.ดร.วรรณวิมล อำรยะปรำณี

วิศวกรรมเคมี

5

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง

วิวิศวกรรมโยธำ

6

รศ.ดร.บุญรักษ์ จิปิภพ

7

รศ.อดิรักษ์ กำญจนหฤทัย

วิศวกรรมไฟฟ้ำ

8
9

รศ.มนูญ พ่วงพูล
รศ.ดร.ดวงอำทิตย์ ศรี มูล

วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ

-

วันทีแ่ ต่ งตั้ง
15 พ.ค. 39 (ผศ.)
8 ก.ค. 47 (รศ.)
28 พ.ย. 44 (ผศ.)
26 มี.ค. 51 (รศ.)
15 ก.ย. 47 (ผศ.)
17 มี.ค. 53 (รศ.)
23 มี.ค. 48 (ผศ.)
16 มี.ค.54 (รศ.)
22 พ.ย. 49 (ผศ.)
13 มิ.ย. 54 (รศ.)
23 พ.ย. 48 (ผศ.)
22 มิ.ย. 59 (รศ.)
17 มี.ค. 53 (ผศ.)
20 ก.ย 60 (รศ.)
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ตารางแสดงรายนามอาจารย์ ทไี่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่ อ / สกุล
ผศ.ดร.วินยั อวยพรประเสริ ฐ
ผศ.รต.หญิง ดร. วรรณี ศุขสำตร
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธรำธร
ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนำท
ผศ.วิศิษฐ์ อยูย่ งวัฒนำ
ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
ผศ.ดร.พนิดำ ชำญเกียรติกอ้ ง
ผศ.ดร.ญำณวุฒิ สุพิชญำงกูร
ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌำสัย
ผศ.ดร.อังคณำ พันธ์หล่อ
ผศ.พัชรี คำธิตำ
ผศ.ดร.ศิริกลุ จันทร์สว่ำง
ผศ.ภำณุเมศวร์ ศิรินรำนันตร์
ผศ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข
ผศ.ดร.พิชญำ เผือกขำว
ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
ผศ.ดร.สมพงษ์ หิ รัญมำศสุวรรณ
ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์
ผศ.ดร.ไพศำล งำมจรรยำภรณ์
ผศ.ดร.สุพฒั นำ นิรัคฆนำภรณ์
ผศ.ดร.ลำวัณย์ วิจำรณ์
ผศ.ดร.พิษณุ มนัสปิ ติ
ผศ.ศิลปชัย วัฒนเสย
ผศ.ดร.อภิวฒั น์ สูยะโพธ

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
ศึกษำศำสตร์
อนุสำขำวิชำสิ่ งแวดล้อมศึกษำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมเครื่ องกล
อนุสำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์

วันทีแ่ ต่ งตั้ง
15 มี.ค. 36
15 ต.ค. 40
24 มิ.ย. 41
16 มิ.ย 42
21 มิ.ย 43
17 ก.ย. 46
16 มิ.ย. 47
15 ก.ย. 47
22 พ.ย. 49
15 ก.พ. 50
20 มิ.ย. 50
26 พ.ย. 51
25 มี.ค. 52
19 มิ.ย. 56
17 ก.ย. 57
18 ก.พ. 58
20 พ.ค. 58
14 ธ.ค.60 (สภำ4/61)
5 ก.พ.61(สภำ4/61)
6 พ.ย.60(สภำ4/61)
18 ก.ย.60(สภำ1/62)
24 พ.ย.60(สภำ1/62)
22 ธ.ค.60(สภำ1/62)
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