
           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

1 น.ส.มรกต  ตนัตเิจรญิ ศ.(มจธ.) วท.บ.(ชวีวทิยา)            
Ph.D.(จุลชวีวทิยา)

เทคโนโลย ี
ชวีภาพ

มจธ. ลาออก รองผูอ้ านวยการ
ส านกังานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
 ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพ 113
 ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง 
1 อ.คลองหลวง          
 จ.ปทุมธานี 12120     
  โทร. 0 2564 6700   
 ต่อ 3508

2 นายปรดีา  วบิูลยส์วสัดิ ์ ศ.11 B.Sc. In ME              
D.I.C. in Thermal Process 
Ph.D. in Heat Transfer

เทคโนโลยี
พลงังาน

เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี
อุณหภาพ

มจธ. ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร    
99 ม.10  ต.บางเตย   
อ.สามโคก               
จ.ปทุมธานี 12160      
โทร. 0 2949 2412
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

3 นายสมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์ ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)
M.Eng.(Agriculture 
System Engineering 
andManagement)    
D.Eng.(Production 
andProcessing of 
VegetalRaw Materials)

เทคโนโลยี
พลงังาน

วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Renewable Energy; 
Agricultural Process 
Engineering

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ     
โทร.0 2470 8695-9   
 ต่อ 110

4 น.ส.จงจติร ์ หริญัลาภ ศ.(มจธ.) วท.บ.(วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) 
วท.ม.(เทคโนโลยพีลงังาน) 

Doc.de3eme cycle(Engergy) 
Doc.Eng.Sc.(Engergy 
Technology)            
Post.Doct.(Solar Energy)

เทคโนโลยี
พลงังาน

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ     
โทร.0 2470 8695-9   
 ต่อ 110
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

5 นายสนัทดั  ศริอินนัต์ไพบูลย์ ศ. วท.บ.                        
วท.ม.                     
Ph.D.(เกษตรศาสตร)์

เทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มจธ. คณะพลงังงาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ   
โทร.0 2470 8653

6 นายจุลละพงษ์  จุลละโพธิ ศ. B.E.(Mech.Eng.)         
M.Eng.(Power Plants) 
Ph.D.(Boiling Heat 
Transfer)

  พลงังานและ 
  วศิวกรรม    
เครือ่งกล

มจธ. ลาออก คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี          
โทร. 0 2470 8633-4
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

7 นายสุรพงศ ์ จริะรตันานนท์ ศ.(AIT) B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
Ph.D.(Electrical Eng.)

การอนุรกัษ์
พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม

AIT บณัฑติวทิยาลยัร่วม
ดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี           
โทร. 0 2470 8309    
ต่อ 4147, 4142

8 นายชดิชนก  เหลอืสนิทรพัย์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม
คอมพวิเตอร)์         
M.S.(Comp.Sci.)     
Ph.D.(Comp. Sci.)

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์

วทิยาการคอมพวิเตอร,์
 Neural Network ; 
Artificial Intelligence; 
VLSI design

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2218 5141
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

9 น.ส.สุดา  เกยีรตกิ าจรวงศ์ ศ.11 วท.บ.(เคม)ี               
วท.ม.(เคมฟิีสกิลั)         
Cert. In Photographic 
Science                     
Ph.D.(Polymer Science 
and Engineering)         
Post  
Doctor(Radiationchemistro
Polymer)

วทิยาศาสตร ์ 
พอลเิมอร์

Polymer Synthesis, 
Polymer Blends and 
Composites, Coatings

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยทีางการพมิพ์
โทร. 0 2218 5587

10 นายอรรถพล  นุ่มหอม ศ.(AIT) วท.บ.(เกษตรกลวธิาน)   
M.Eng.(Mechanical 
Enginering)        
Ph.D.(Engineering 
science)

วศิวกรรมการ
อาหาร

วศิวกรรมแปรรปูอาหาร 
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่วธญัพชื ผกัและ
ผลไม ้การพฒันา
ผลติภณัฑ ์Engineering
 Science

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5476
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

11 นายสุรนิทร ์ พงศศ์ุภสมทิธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร) 
M.S.(Agriculture System 
Eng. and Management) 
D.Arg.(Agriculture 
Engineering)

วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรมเกษตร, การ
ออกแบบและการวาง
แผนการใชเ้ครือ่งจกัรกล
เกษตรขนาดเลก็
ส าหรบัการท านา

จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั         
โทร. 0 2218 6610-1

12 นายฉลอง  เกดิพทิกัษ์ ศ. วศ.บ.(ชลประทาน)      
M.Sc.(Civil 
Engineering),(Water 
Resource Eng.)

วศิวกรรม
เกษตร

การจดัการน ้า, การวาง
แผนพฒันาแหล่งน ้า

มก. เกษยีณ บรษิทัแมคโครคอนซลั
แตนท ์จ ากดั 20 
รชัดาภเิษก 36 จตุจกัร
กท.10900           
โทร.0 2939 0511-5

13 นายบณัฑติ  จรโิมภาส ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
M.Eng. (Agricultural 
System Engineering)    
Doctor of Science in 
Technology

วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรมเกษตร มก. ภาควชิาวศิวกรรม
เกษตร คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
ก าแพงแสน            
จ.นครปฐม 73140      
โทร. 0 3435 1896
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

14 นายบุญเสรมิ  กจิศริกิุล ศ. B.E.(Electrical&Electronic 
Engineering)          
M.S.(Computer Science) 
Ph.D.(Computer Science)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์        
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6956

15 นายประภาส                    
             จงสถติยว์ฒันา

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Computer 
Engineering

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์        
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6965

16 นายไพรชั  ธชัยพงษ์ ศ. B.Sc.                    
A.C.G.I.                        
Ph.D.

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. เกษยีณ ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
73/1 ถ.พระราม 6      
เขตราชเทว ีกท.10400
โทร.0 2644 8118
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

17 นายศรศีกัดิ ์ จามรมาน ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
M.Eng.(Hydraulics 
Engineering)                
Ph.D.(Engineering 
computation)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร(์ทฤษฎ/ี
ประยกุต์)

สจล. เกษยีณ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
แขวงหวัหมาก           
เขตบางกะปิ กท.10240
โทร.0 2300 4543-62

18 นายวลิาศ  ววูงษ์ ศ.(AIT) B.Eng.(Control Eng.)  
M.Eng.(Control Eng.)   
D.Eng.(System Science)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร ์, 
Information 
Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5704

19 นายปิยะสาร  ประเสรฐิธรรม ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี   
M.S.(Chemical 
Engineering)       
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี ตวัเร่งปฏกิริยิา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 6711
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

20 นายววิฒัน์  ตณัฑะพานิชกุล ศ. B.Eng.(Chemical 
Engineering)               
M.S.(Chemical 
Engineering)                 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(aerosol) จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั         
โทร. 0 2218 6480

21 นายสมชาย  โอสุวรรณ ศ. วท.บ.                     
Ph.D.(Chemical Eng.)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(Heat 
Transfer)

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาเคมเีทคนิค  
โทร.0 2218 1548

22 นายสุทธชิยั  อสัสะบ ารุงรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี   
M.S.(Advanced Chemical 
Engineering)  
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6868 ,    
0 2218 6767
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

23 นายสุเมธ  ชวเดช ศ. วท.บ.(เคมวีศิวกรรม)     
M.Sc. (Public Health 
Eng.)                 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี        
โทร.0 2218 4110

24 นางรตันา  จริะรตันานนท์ ศ.(มจธ.) วท.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
Mappl.Sc.(Chemistry 
Engineering)            
Ph.D. (Chemstry 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
โทร.0 2470 9222-34 
ต่อ 202

25 นายด ารง  ขมุมงคล ศ. B.Eng.                       
Ph.D.

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี ม.รงัสติ ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร 
คณะเทคโนโลย ี       
ต.บางเตย อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160   
โทร.0 2599 0000

Page 10 of 29



           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

26 นายปราโมทย ์ เดชะอ าไพ ศ.11 วศ.บ.(อุตสาหการ)         
M.S.(Mechanical 
Engineering)               
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Numerical Methods in 
Engineering

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม 
เครือ่งกล               
โทร.0 2218 8991

27 นายวรทิธิ ์ อึ๊งภากรณ์ ศ.11 วศ.บ.                   
Ph.D.(Eng.Science and 
Mechanics)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

กลศาสตรข์องแขง็  การ
วเิคราะหค์วามเคน้ใน
โครงสรา้งแผ่นแบนและ
โครงสรา้งผวิโคง้การ
ออกแบบเครือ่งจกัรกล

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม 
เครือ่งกล                 
โทร.0 2218 6610

28 นายสมศกัดิ ์ ไชยะภนินัท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.S.(Mechanical 
Engineering)               
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร 0 2218 6610
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

29 นายทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน์ ศ.11 วท.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วท.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
Ph.D.(Energy Technology)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

เทคโนโลยพีลงังาน, 
กระบวนการทางความ
รอ้นและการประหยดั
พลงังาน

มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 4144,     
0 5394 4146

30 นายปิยะวตั ิ บุญหลง ศ. B.S.M.E.                  
M.Eng.                      
Ph.D.

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร 
เอส เอม็ ทาวเวอร ์
กรุงเทพฯ 10400   
โทร.0 2298 0455

31 นายนกัสทิธ์   ควูฒันาชยั ศ. B.E.(Mech.Eng.)          
M.Sc.(Applied 
Thermodynamics)      
Ph.D.(Heat Transfer)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร 
เอส เอม็ ทาวเวอร ์
กรุงเทพฯ 10400   
โทร.0 2298 0455
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

32 นายผดุงศกัดิ ์ รตันเดโช ศ. B.Eng.(Mechanical 
Engineering)            
M.Eng.(Mechanical 
Engineering)          
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)           
M.A.(Politics and 
Government)

วศิวกรรม 
เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2564 3001-9 
ต่อ 3153

33 นายสมชาต ิ  ฉนัทศริวิรรณ ศ. B.Sc.(Engineering and 
Applied Science)     
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)     
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วธิเีชงิตวัเลข,        
การถ่ายเทความรอ้น,  
 การอนุรกัษ์พลงังาน

มธ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล     
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 3001-9
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

34 นายสมชาย  วงศว์เิศษ ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.Eng.(Engerytech)      
วศ.ด.(เครือ่งกล)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

กลศาสตรข์องไหล,     
เทอรโ์มไดนามกิส,์การ
ถ่ายเทความรอ้น

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล     
โทร.0 2470 9124 ,     
 0 2470 9115

35 นายส าเรงิ  จกัรใจ ศ.(มจธ.) วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
 M.Eng.(Mechanical 
Engineering) 
D.Eng.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
โทร.0 2470 9128

36 นายประกอบ  วโิรจนกฎู ศ. วท.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
 วศ.ม.(วศิวกรรมปฐพ)ี    
Ph.D.(Water Resource 
Engineering)

วศิวกรรม
ทรพัยากรน ้า

ทรพัยากรน ้า มอบ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 4324 6535-53 
ต่อ 2157
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

37 นายสง่า  ตัง้ชวาล ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา)
M.App.Sc. (Engineering 
Geology)
Ph.D. (Mining Engineerng)

  วศิวกรรม   
เหมอืงแร่

เสถยีรภาพของการขดุ
เจาะ

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
เหมอืงแร่และ
ปิโตรเลยีมโทร.0 2218 
6919,       0 2218 
651838 นายประดษิฐ ์ เทอดทลู ศ. B.Eng.                        

M.Sc.                          
Ph.D.

เทอรโ์มของไหล การเดอืด มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 5394 4148

39 นายมนูญ  สุขเกษม ศ. B.Eng. 
(Telecommnunications) 
M.Eng.   
(Telecommnunications) 

วศิวกรรม 
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม            
โทร.0 2326 9967      
ต่อ 2548
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

40 นายววิฒัน์  กริานนท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)    
M.Eng.(Electrical Eng.) 
Ph.D.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม 
โทรคมนาคม

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม, การ
ออกแบบวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม          
โทร.0 2737 3000      
ต่อ 3340-41

41 นายถวลิ  พึง่มา ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

สจล. ภาควชิาโทรคมนาคม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2737 3000

42 นายโมไนย  ไกรฤกษ์ ศ.11 วศ.บ.(ไฟฟ้า)               
วศ.ม.(ไฟฟ้า)               
วศ.ด.(ไฟฟ้า)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม        
โทร.0 2737 2500-47
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

43 นายฉตัรชยั  ไวยาพฒันกร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electronic 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมสายอากาศ จฬ. ลาออก ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
ทรพัยากร  
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ โทร. 0 7567 
2319

44 นายดุสติ  เครอืงาม ศ. B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าดา้น
เทคโนโลยสีารกึง่ตวัน า

จฬ. ลาออก บมจ.โซลารต์รอน 38 
อาคารชวนิชย ์ชัน้ 2   
 ซ.ลาลนีิมติร สุขมวทิ 
69 แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2392 0224-6
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

45 นายประสทิธิ ์ ประพณิมงคลการ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng.(Communication 
Eng.)                
D.Eng.(Communication 
Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม,การ
สื่อสารผ่านใยแกว้น าแสง

จฬ. ลาออก ส านกังานกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ชัน้ 3 ซ.สายลม 
พหลโยธนิ 8 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2290 5205 ต่อ 
920-1

46 นายมงคล  เดชนครนิทร์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)    
M.S.(Electrical Eng.)   
Ph.D.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
ทฤษฎสีนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้า

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์       
 โทร.0 2218 8991

47 นายสมศกัดิ ์ ปญัญาแกว้ ศ.11 B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วสัดุไฟฟ้า ระบบเซล
แสงอาทติย,์ เทคโนโลยี
สารกึง่ตวัน าออปโต
อเิลก็ทรอนิกสเ์ลเซอร์
วศิวกรรม

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์       
 โทร.0 2218 6491
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

48 นายบณัฑติ  เอื้ออาภรณ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electrical 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้าคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์    
โทร. 0 2218 8090

49 นายสวสัดิ ์ ตนัตระรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม        
Signal Processing for 
Communications

มธ. ลาออก ผูอ้ านวยการ   
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั  
อาคารเอฟเอม็ทาว
เวอรช์ ัน้ 14  979/17-21
     ถ.พหลโยธนิ        
 แขวงสามเสนใน      
เขตพญาไท             
กทม. 10400            
โทร. 0 2278 8201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

50 นาวาอากาศโทสราวุฒ ิ สุจติ
จร

ศ.
(มทส.)

วท.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Ph.D.(Electronic and 
Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า Control Systems, 
Evolutionary 
algorithms, Power 
converters, Harmonic 
and filtering in power 
systems

มทส. สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า ส านกั
วชิาวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 4422 4400,      
 0 4422 4750

51 นายวลัลภ  สุระก าพลธร ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electronics Eng.)

อเิลก็ทรอนิกส์ วศิวกรรมไฟฟ้า
โทรคมนาคมและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์       
โทร.0 2326 4224

52 นายสุภทัท ์ วงศว์เิศษสมใจ ศ.(AIT) Doctor of Engineering วศิวกรรม
แหล่งน ้า

AIT ลาออก บจก.Team     
Consulting 
Engineering and 
Management บงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230       
โทร.0 2509 9000 ต่อ 
2201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

53 นายดเิรก  ลาวณัยศ์ริ ิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.C.E.(Civil Eng.)     
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. ลาออก ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
กจิการพลเรอืน  ชัน้ 19
 อาคารจตุัรสัจามจุร ี
พญาไท ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10300     
โทร.0 2207 359954 นายทกัษณิ  เทพชาตรี ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา - 

โครงสรา้ง)              
M.S.(Structural Eng.)  
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Reingforced Concrete 
Structure, Steel 
Structure, Structural 
Optimization

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460

55 นายปณธิาน  ลกัคุณะประสทิธิ ์ ศ. วศ.บ.                        
M.S.(Structural Eng.)    
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Seismic Analysis, 
Prestressed Concrete 
Structure High-rise 
Buildings

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460-2
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

56 นายวฒันา  ธรรมมงคล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 328 ซ.ศนูยว์จิยั 4      
ถ.เพชรบุร ีหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310        
โทร.0 2218 6460

57 นายวนิิต  ชอ่วเิชยีร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.(Structural Eng.)    
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6462

58 นายสนัน่  เจรญิเผ่า ศ. วศ.บ.                  
M.S.(C.E.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 922 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
ต.บางจาก อ.พระโขนง
 กรุงเทพฯ 10260     
โทร.0 2747 6712
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

59 นายวรศกัดิ ์ กนกนุกุลชยั ศ.(AIT) B.Eng.                 
M.Eng.                   
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง AIT เกษยีณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 6053

60 นายธ ารง  เปรมปรดีิ ์ ศ. B.Sc.(Eng.)                 
A.C.G.I.(Const.Eng.) 
M.Sc.(Hydropower Eng.)  
Cert. in Irrigation 
Management             
Cert. in Quality 
Management              
Cert. in GIS and 
Management

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,
วศิวกรรมแหล่งน ้า

จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยั         
วงษ์ชวลติกุล            
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 โทร.0 4420 3778-84
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

61 นายเอกสทิธิ ์ ลิ้มสุวรรณ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.C.E.(Civil Eng.)     
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา, High 
Performance concrete 
Formwork Technology 
Structural concrete 
Structural Erosion

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460-2

62 นายต่อกุล  กาญจนาลยั ศ. B.E.(Civil Eng.)   
M.Eng.(Structural Eng.)  
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,คอนกรตี
เทคโนโลยี

มก. ลาออก 67 ซ.พหลโยธนิ 41    
 ถ.พหลโยธนิ         
แขวงลาดยาว          
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                    
โทร.0 2562 0204

63 นายธรีพงศ ์ เสนจนัทรฒ์ไิชย ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)   
M.Eng.(Structural 
Engineering)        
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2579 4575
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

64 นายปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ ศ.11 B.E.                          
M.E.                          
Ph.D.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา (วสัดุ
ก่อสรา้ง)

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 4320 2847

65 นายสมชาย  ชชูพีสกุล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
M.S.C.E. Diploma in 
Marine Civil Eng.          
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา , 
วศิวกรรมโครงสรา้ง  
กลศาสตร ์โครงสรา้ง
และการค านวณ

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2470 9146,     
  0 2470 9134

66 นายชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ศ.(มจธ.) วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
M.Eng. (Structural 
Engineering and 
Construction)    
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา มจธ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9137
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

67 นายธวชัชยั  ตงิสญัชลี ศ.(AIT) B.Eng.(Mechanical 
Engineering)        
M.Eng.(Hydraulic 
Engineering)            
Ph.D.(Water Resource 
Engineering and 
Management)  

วศิวกรรมโยธา Water Engineering 
and Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5557

68 นายพชิยั  ธานีรณานนท์ ศ. B.E.                          
M.Eng.Sc.                    
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มอ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 7428 7015-6

69 นายสมนึก  ตัง้เตมิสริกิุล ศ. B.Eng.(Honors)               
 M.Eng.                         
 D.Eng.

วศิวกรรมโยธา มธ. สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร    
โทร.0 2986 9009       
 ต่อ 1103, 1106
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

70 นายธงชยั  พรรณสวสัดิ ์ ศ.11 วศ.บ.(สุขาภบิาล)     
Ms.(Environmental) 
Ph.D.(Philosophy 
Environment Eng.)

วศิวกรรม  
สิง่แวดลอ้ม

การระบายน ้าเสยีชมุชน,
 วศิวกรรมน ้าเสยี ,   
การจดัการสิง่แวดลอ้ม ,
 การแปรรปูของเสยี     
 ใชใ้หม่

จฬ. 94/11  ซ.ราชคร ู      
ถ.พหลโยธนิ 5 
กรุงเทพฯ10400         
โทร.0 2298 2416

71 นายจงรกัษ์  ผลประเสรฐิ ศ.(AIT) B.Eng. (Civil Engineering) 
M.Eng.(Environmental 
Engineering)                 
Ph.D. (Civil / 
Environmental 
Engineering)

วศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ปณ.4       
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 12120                    
โทร.0 2516 0110

72 นายสุรนิทร ์ เศรษฐมานิต ศ. B.Sc.(Eng.)                 
D.I.C.             
Ph.D.(Public Health Eng.)

วศิวกรรม
สุขาภบิาล

วศิวกรรมสุขาภบิาล จฬ. เกษยีณ 28/7 ลาดพรา้ว 55 
กรุงเทพฯ 10310     
โทร.0 2215 1979
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

73 นายเฉลมิชนม ์ สถริะพจน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมส ารวจ) 
วศ.ม.(วศิวกรรมส ารวจ) 
Ph.D.(Geomatic 
Engineering)

วศิวกรรมส ารวจ วศิวกรรมส ารวจ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
ส ารวจ                 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร.0 2218 6651

74 นายสทิธชิยั  โภไคยอุดม ศ.(มทม.) B.E.                           
Ph.D.(Solid - State 
electronic)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมไฟฟ้า 
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอร์

มทม. มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร  
โทร.0 2988 3666

75 นางศริจินัทร ์ ทองประเสรฐิ ศ. วศ.บ.(อุตสาหการโรงงาน) 
วศ.ม.(วศิวกรรม           
อุตสาหการ)                
วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ)

   วศิวกรรม   
 อุตสาหการ

การควบคุมระบบ    
อตัโนมตัในโรงงาน, 
การอบแหง้ดว้ย
พลงังานร่วม
แสงอาทติย-์ชวีมวล,
การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพ            
การจดัการคลงัสนิคา้

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม    
อุตสาหการ               
โทร.0 2218 6814-6
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

76 นางอมัพกิา  ไกรฤทธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม           
อุตสาหการ
M.S.(Eng.Management)

   วศิวกรรม   
 อุตสาหการ

การลดตน้ทุนและการ
เพิม่ผลผลติใน
อุตสาหกรรม,          
การวเิคราะหค์ุณค่า

จฬ. เกษยีณ 59/29 ซ.ผาภมู ิ         
ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110         
โทร. 089 095 3711

77 นายมนู  วรีะบุรุษ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)      

B.S.(Metallurgical 

Engineering)                   

M.S.(Metallurgical 

Engineering)                  

Ph.D.(Metallurgical 

Engineering)

วศิวกรรมโลหการ เทอร์โมไดนามิกส์โลหะการ จฬ. เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 โทร.0 2314 5799
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