
           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 น.ส.มรกต  ตันติเจรญ ศ.(มจธ.) วท.บ.(ชีววิทยา)            

Ph.D.(จุลชีววิทยา)

เทคโนโลยีชีวภาพ มจธ. ลาออก รองผูอํานวยการ

สํานักงานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 

 ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 113

 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1

 อ.คลองหลวง           

จ.ปทุมธานี 12120      

 โทร. 0 2564 6700    

ตอ 3508

2 นายปรีดา  วิบูลยสวัสดิ์ ศ.11 B.Sc. In ME              

D.I.C. in Thermal Process 

Ph.D. in Heat Transfer

เทคโนโลยี

พลังงาน

เทคโนโลยีพลังงานและ

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

อุณหภาพ

มจธ. ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร    

99 ม.10  ต.บางเตย   

อ.สามโคก               

จ.ปทุมธานี 12160      

โทร. 0 2949 2412
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

3 นายสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

M.Eng.(Agriculture 

System Engineering 

andManagement)    

D.Eng.(Production 

andProcessing of 

VegetalRaw Materials)

เทคโนโลยี

พลังงาน

วิศวกรรมเครื่องกล, 

Renewable Energy; 

Agricultural Process 

Engineering

มจธ. คณะพลังงาน

สิ่งแวดลอมและวัสดุ     

โทร.0 2470 8695-9    

ตอ 110

4 น.ส.จงจิตร  หิรัญลาภ ศ.(มจธ.) วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) 

Doc.de3
eme 

cycle(Engergy) 

Doc.Eng.Sc.(Engergy 

Technology)            

Post.Doct.(Solar Energy)

เทคโนโลยี

พลังงาน

มจธ. คณะพลังงาน

สิ่งแวดลอมและวัสดุ     

โทร.0 2470 8695-9    

ตอ 110
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

5 นายจุลละพงษ  จุลละโพธิ ศ. B.E.(Mech.Eng.)         

M.Eng.(Power Plants) 

Ph.D.(Boiling Heat 

Transfer)

  พลังงานและ  

 วิศวกรรม    

เครื่องกล

เทคโนโลยีพลังงาน มจธ. ลาออก คณะพลังงาน

สิ่งแวดลอมและวัสดุ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี           

โทร. 0 2470 8634

6 นายสุรพงศ  จิระรัตนานนท ศ.(AIT) B.Eng.(Electrical Eng.)  

M.Eng.(Electrical Eng.) 

Ph.D.(Electrical Eng.)

การอนุรักษ

พลังงานและ

สิ่งแวดลอม

AIT บัณฑิตวิทยาลัยรวม

ดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี            

โทร. 0 2470 8309    

ตอ 4147, 4142
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 นายชิดชนก  เหลือสินทรัพย ศ. วศ.บ.(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร)         

M.S.(Comp.Sci.)     

Ph.D.(Comp. Sci.)

วิทยาการ

คอมพิวเตอร

วิทยาการคอมพิวเตอร,

 Neural Network ; 

Artificial Intelligence; 

VLSI design

จฬ. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร

โทร.0 2218 5141

8 น.ส.สุดา  เกียรติกําจรวงศ ศ.11 วท.บ.(เคมี)               

วท.ม.(เคมีฟสิกัล)         

Cert. In Photographic 

Science                     

Ph.D.(Polymer Science 

and Engineering)         

Post  

Doctor(Radiationchemistro

Polymer)

วิทยาศาสตร  

พอลิเมอร

Polymer Synthesis, 

Polymer Blends and 

Composites, Coatings

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร

ทางภาพถายและ

เทคโนโลยีทางการพิมพ

โทร. 0 2218 5587
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

9 นายอรรถพล  นุมหอม ศ.(AIT) วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)   

M.Eng.(Mechanical 

Enginering)        

Ph.D.(Engineering 

science)

วิศวกรรมการ

อาหาร

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เกี่ยวธัญพืช ผักและ

ผลไม การพัฒนา

ผลิตภัณฑ Engineering

 Science

AIT สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย ตู ป.ณ.4        

คลองหลวง ปทุมธานี 

12120                 

โทร.0 2524 5476

10 นายสุรินทร  พงศศุภสมิทธิ์ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) 

M.S.(Agriculture System 

Eng. and Management) 

D.Arg.(Agriculture 

Engineering)

วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร, การ

ออกแบบและการวาง

แผนการใชเครื่องจักรกล

เกษตรขนาดเล็กสําหรับ

การทํานา

จฬ. ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย         

โทร. 0 2218 6610-1
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

11 นายฉลอง  เกิดพิทักษ ศ. วศ.บ.(ชลประทาน)      

M.Sc.(Civil 

Engineering),(Water 

Resource Eng.)

วิศวกรรมเกษตร การจัดการน้ํา, การวาง

แผนพัฒนาแหลงน้ํา

มก. เกษียณ บริษัทแมคโครคอนซัล

แตนท จํากัด 20 

รัชดาภิเษก 36 จตุจักร

กท.10900           

โทร.0 2939 0511-5

12 นายบัณฑิต  จริโมภาส ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)   

M.Eng. (Agricultural 

System Engineering)    

Doctor of Science in 

Technology

วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร มก. ภาควิชาวิศวกรรม

เกษตร คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน            

จ.นครปฐม 73140      

โทร. 0 3435 1896

13 นายบุญเสริม  กิจศิริกุล ศ. B.E.(Electrical&Electronic 

Engineering)          

M.S.(Computer Science) 

Ph.D.(Computer Science)

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร จฬ. ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร         

คณะวิศวกรรมศาสตร  

โทร. 0 2218 6956
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

14 นายประภาส                     

            จงสถิตยวัฒนา

ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)   

Ph.D.(Computer 

Engineering

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร จฬ. ภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร         

คณะวิศวกรรมศาสตร  

โทร. 0 2218 6965

15 นายไพรัช  ธัชยพงษ ศ. B.Sc.                    

A.C.G.I.                        

Ph.D.

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

วิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส

สจล. เกษียณ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ  

73/1 ถ.พระราม 6      

เขตราชเทวี กท.10400

โทร.0 2644 8118

16 นายศรีศักดิ์  จามรมาน ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)     

M.Eng.(Hydraulics 

Engineering)                

Ph.D.(Engineering 

computation)

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร(ทฤษฎี/

ประยุกต)

สจล. เกษียณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

แขวงหัวหมาก           

เขตบางกะป กท.10240

โทร.0 2300 4543-62
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

17 นายวิลาศ  วูวงษ ศ.(AIT) B.Eng.(Control Eng.)  

M.Eng.(Control Eng.)   

D.Eng.(System Science)

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร , 

Information 

Management

AIT สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย ตู ป.ณ.4        

คลองหลวง ปทุมธานี 

12120                 

โทร.0 2524 5704

18 นายปยะสาร  ประเสริฐธรรม ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)   

M.S.(Chemical 

Engineering)       

Ph.D.(Chemical 

Engineering)

วิศวกรรมเคมี ตัวเรงปฏิกิริยา จฬ. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร.0 2218 6711
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

19 นายวิวัฒน  ตัณฑะพานิชกุล ศ. B.Eng.(Chemical 

Engineering)               

M.S.(Chemical 

Engineering)                 

Ph.D.(Chemical 

Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี (aerosol) จฬ. ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย         

โทร. 0 2218 6480

20 นายสมชาย  โอสุวรรณ ศ. วท.บ.                     

Ph.D.(Chemical Eng.)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี (Heat 

Transfer)

จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาเคมีเทคนิค  

โทร.0 2218 1548

21 นายสุทธิชัย  อัสสะบํารุงรัตน ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)   

M.S.(Advanced Chemical 

Engineering)  

Ph.D.(Chemical 

Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี จฬ. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร. 0 2218 6868 ,    

0 2218 6767
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

22 นางรัตนา  จิระรัตนานนท ศ.(มจธ.) วท.บ.(วิศวกรรมเคมี)

Mappl.Sc.(Chemistry 

Engineering)            

Ph.D. (Chemstry 

Engineering)

วิศวกรรมเคมี มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

โทร.0 2470 9222-34 

ตอ 202

23 นายดํารง  ขุมมงคล ศ. B.Eng.                       

Ph.D.

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี ม.รังสิต ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร 

คณะเทคโนโลยี        

ต.บางเตย อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี 12160   

โทร.0 2599 0000

24 นายปราโมทย  เดชะอําไพ ศ.11 วศ.บ.(อุตสาหการ)         

M.S.(Mechanical 

Engineering)               

Ph.D.(Mechanical 

Engineering)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล, 

Numerical Methods in 

Engineering

จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล               

โทร.0 2218 8991
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

25 นายวริทธิ์  อึ้งภากรณ ศ.11 วศ.บ.                   

Ph.D.(Eng.Science and 

Mechanics)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

กลศาสตรของแข็ง  การ

วิเคราะหความเคนใน

โครงสรางแผนแบนและ

โครงสรางผิวโคงการ

ออกแบบเครื่องจักรกล

จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล                 

โทร.0 2218 6610

26 นายสมศักดิ์  ไชยะภินันท ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

M.S.(Mechanical 

Engineering)               

Ph.D. (Mechanical 

Engineering)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

จฬ. ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

โทร 0 2218 6610

27 นายทนงเกียรติ  เกียรติ์ศิริโรจน ศ.11 วท.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

วท.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

Ph.D.(Energy Technology)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

เทคโนโลยีพลังงาน, 

กระบวนการทางความ

รอนและการประหยัด

พลังงาน

มช. คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร. 0 5394 4144,     

0 5394 4146
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

28 นายปยะวัติ  บุญหลง ศ. B.S.M.E.                  

M.Eng.                      

Ph.D.

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล มช. ลาออก สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

(สกว.)ชั้น 14 อาคาร 

เอส เอ็ม ทาวเวอร 

กรุงเทพฯ 10400   

โทร.0 2298 0455

29 นายนักสิทธ   คูวัฒนาชัย ศ. B.E.(Mech.Eng.)          

M.Sc.(Applied 

Thermodynamics)      

Ph.D.(Heat Transfer)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล มธ. ลาออก สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

(สกว.)ชั้น 14 อาคาร 

เอส เอ็ม ทาวเวอร 

กรุงเทพฯ 10400   

โทร.0 2298 0455

30 นายสมชาติ   ฉันทศิริวรรณ ศ. B.Sc.(Engineering and 

Applied Science)     

M.Sc.(Mechanical 

Engineering)     

Ph.D.(Mechanical 

Engineering)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

วิธีเชิงตัวเลข,        

การถายเทความรอน,   

การอนุรักษพลังงาน

มธ. ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล     

คณะวิศวกรรมศาสตร  

โทร. 0 2564 3001-9
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

31 นายสมชาย  วงศวิเศษ ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

M.Eng.(Engerytech)      

วศ.ด.(เครื่องกล)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

กลศาสตรของไหล,     

เทอรโมไดนามิกส,การ

ถายเทความรอน

มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล     

โทร.0 2470 9124 ,     

 0 2470 9115

32 นายสําเริง  จักรใจ ศ.(มจธ.) วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

 M.Eng.(Mechanical 

Engineering) 

D.Eng.(Mechanical 

Engineering)

    วิศวกรรม   

  เครื่องกล

มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

โทร.0 2470 9128

33 นายประกอบ  วิโรจนกูฎ ศ. วท.บ.(วิศวกรรมโยธา)      

วศ.ม.(วิศวกรรมปฐพี)    

Ph.D.(Water Resource 

Engineering)

วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา

ทรัพยากรน้ํา มอบ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 4324 6535-53 

ตอ 2157

34 นายสงา  ตั้งชวาล ศ. วท.บ. (ธรณีวิทยา)

M.App.Sc. (Engineering 

Geology)

Ph.D. (Mining Engineerng)

  วิศวกรรม   

เหมืองแร

เสถียรภาพของการขุด

เจาะ

จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม

เหมืองแรและปโตรเลียม

โทร.0 2218 6919,      

 0 2218 6518
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

35 นายประดิษฐ  เทอดทูล ศ. B.Eng.                        

M.Sc.                          

Ph.D.

เทอรโมของไหล การเดือด มช. คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร.0 5394 4148

36 นายมนูญ  สุขเกษม ศ. B.Eng. 

(Telecommnunications) 

M.Eng.   

(Telecommnunications) 

วิศวกรรม 

โทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม            

โทร.0 2326 9967      

ตอ 2548

37 นายวิวัฒน  กิรานนท ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)    

M.Eng.(Electrical Eng.) 

Ph.D.(Electrical Eng.)

วิศวกรรม 

โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟาและ

โทรคมนาคม, การ

ออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส

สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม          

โทร.0 2737 3000      

ตอ 3340-41

38 นายถวิล  พึ่งมา ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)   

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

D.Eng.(Electrical Eng.)

วิศวกรรม

โทรคมนาคม

สจล. ภาควิชาโทรคมนาคม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร. 0 2737 3000
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

39 นายโมไนย  ไกรฤกษ ศ.11 วศ.บ.(ไฟฟา)               

วศ.ม.(ไฟฟา)               

วศ.ด.(ไฟฟา)

วิศวกรรม

โทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม        

โทร.0 2737 2500-47

40 นายฉัตรชัย  ไวยาพัฒนกร ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)   

Ph.D.(Electronic 

Engineering)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสายอากาศ จฬ. ลาออก สํานักวิชา

วิศวกรรมศาสตรและ

ทรัพยากร  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 โทร. 0 7567 2319
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

41 นายดุสิต  เครืองาม ศ. B.Eng.(Electrical Eng.)  

M.Eng.(Electrical Eng.) 

D.Eng.(Electrical Eng.)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟาดาน

เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา

จฬ. ลาออก บมจ.โซลารตรอน 38 

อาคารชวนิชย ชั้น 2    

ซ.ลาลีนิมิตร สุขมวิท 69

 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110                 

โทร. 0 2392 0224-6

42 นายประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

M.Eng.(Communication 

Eng.)                

D.Eng.(Communication 

Eng.)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟาและ

โทรคมนาคม,การ

สื่อสารผานใยแกวนําแสง

จฬ. ลาออก สํานักงานกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ 

ชั้น 3 ซ.สายลม 

พหลโยธิน 8 พญาไท 

กรุงเทพฯ 10400     

โทร. 0 2290 5205 ตอ 

920-1

43 นายมงคล  เดชนครินทร ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)    

M.S.(Electrical Eng.)   

Ph.D.(Electrical Eng.)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

ไฟฟาและโทรคมนาคม

ทฤษฎีสนามแมเหล็ก

ไฟฟา

จฬ. เกษียณ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร         

โทร.0 2218 8991
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

44 นายสมศักดิ์  ปญญาแกว ศ.11 B.Eng.(Electrical Eng.)  

M.Eng.(Electrical Eng.) 

D.Eng.(Electrical Eng.)

วิศวกรรมไฟฟา วัสดุไฟฟา ระบบเซล

แสงอาทิตย, เทคโนโลยี

สารกึ่งตัวนําออปโต

อิเล็กทรอนิกสเลเซอร

วิศวกรรม

จฬ. เกษียณ ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมศาสตร         

โทร.0 2218 6491

45 นายบัณฑิต  เอื้ออาภรณ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)   

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)   

Ph.D.(Electrical 

Engineering)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา จฬ. ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟาคณะ

วิศวกรรมศาสตร     

โทร. 0 2218 8090

46 นายสวัสดิ์  ตันตระรัตน ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา)

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟาและ

โทรคมนาคม        

Signal Processing for 

Communications

มธ. ลาออก ผูอํานวยการ   

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย  

อาคารเอฟเอ็มทาวเวอร

ชั้น 14  979/17-21     

ถ.พหลโยธิน         

แขวงสามเสนใน      

เขตพญาไท             

กทม. 10400            

โทร. 0 2278 8201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

47 นาวาอากาศโทสราวุฒิ  สุจิตจร ศ.(มทส.) วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 

Ph.D.(Electronic and 

Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟา Control Systems, 

Evolutionary 

algorithms, Power 

converters, Harmonic 

and filtering in power 

systems

มทส. สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา สํานัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร 

โทร.0 4422 4400,      

 0 4422 4750

48 นายวัลลภ  สุระกําพลธร ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)  

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)   

Ph.D.(Electronics Eng.)

อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟา

โทรคมนาคมและ

อิเล็กทรอนิกส

สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส        

โทร.0 2326 4224

49 นายสุภัทท  วงศวิเศษสมใจ ศ.(AIT) Doctor of Engineering วิศวกรรม

แหลงน้ํา

AIT ลาออก บจก.Team     

Consulting 

Engineering and 

Management บึงกุม 

กรุงเทพฯ 10230       

โทร.0 2509 9000 ตอ 

2201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

50 นายดิเรก  ลาวัณยศิริ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)    

M.S.C.E.(Civil Eng.)     

Ph.D.(Civil Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง จฬ. ลาออก สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลเรือน  ชั้น 19

 อาคารจัตุรัสจามจุรี 

พญาไท ปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10300     

โทร.0 2207 3599

51 นายทักษิณ  เทพชาตรี ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา - 

โครงสราง)              

M.S.(Structural Eng.)  

Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง, 

Reingforced Concrete 

Structure, Steel 

Structure, Structural 

Optimization

จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2218 6460

52 นายปณิธาน  ลักคุณะประสทิธิ์ ศ. วศ.บ.                        

M.S.(Structural Eng.)    

Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง, 

Seismic Analysis, 

Prestressed Concrete 

Structure High-rise 

Buildings

จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2218 6460-2
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

53 นายวัฒนา  ธรรมมงคล ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)    

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง จฬ. เกษียณ 328 ซ.ศูนยวิจัย 4      

ถ.เพชรบุรี หวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310        

โทร.0 2218 6460

54 นายวินิต  ชอวิเชียร ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)    

M.S.(Structural Eng.)    

Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2218 6462

55 นายสนั่น  เจริญเผา ศ. วศ.บ.                  

M.S.(C.E.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง จฬ. เกษียณ 922 ถ.สุขุมวิท 101/1 

ต.บางจาก อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260     

โทร.0 2747 6712
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

56 นายวรศักดิ์  กนกนุกุลชัย ศ.(AIT) B.Eng.                 

M.Eng.                   

Ph.D.

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสราง AIT เกษียณ สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย ตู ป.ณ.4    

คลองหลวง ปทุมธานี 

12120                 

โทร.0 2524 6053

57 นายเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)    

M.S.C.E.(Civil Eng.)     

Ph.D.(Civil Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา, High 

Performance concrete 

Formwork Technology 

Structural concrete 

Structural Erosion

จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2218 6460-2

58 นายตอกุล  กาญจนาลัย ศ. B.E.(Civil Eng.)   

M.Eng.(Structural Eng.)  

Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา,คอนกรีต

เทคโนโลยี

มก. ลาออก 67 ซ.พหลโยธิน 41    

 ถ.พหลโยธิน         

แขวงลาดยาว          

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900                    

โทร.0 2562 0204
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

59 นายวิโรจน  รุโจปการ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)  

M.Eng.(Transportation 

Eng.)       

D.E.A.Transport 

Economics)                 

Dr.Ing.(Transport 

Economics)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มก. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2579 7565

60 นายปริญญา  จินดาประเสริฐ ศ.11 B.E.                          

M.E.                          

Ph.D.(วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา (วัสดุ

กอสราง)

มข. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 4320 2847

61 นายสมชาย  ชูชีพสกุล ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)     

M.S.C.E. Diploma in 

Marine Civil Eng.          

Ph.D.(Civil Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา , 

วิศวกรรมโครงสราง  

กลศาสตร โครงสราง

และการคํานวณ

มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

โทร.0 2470 9146,      

 0 2470 9134
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

62 นายชัย  จาตุรพิทักษกุล ศ.(มจธ.) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

M.Eng. (Structural 

Engineering and 

Construction)    

Ph.D.(Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา มจธ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร. 0 2470 9137

63 นายธวัชชัย  ติงสัญชลี ศ.(AIT) B.Eng.(Mechanical 

Engineering)        

M.Eng.(Hydraulic 

Engineering)            

Ph.D.(Water Resource 

Engineering and 

Management)  

วิศวกรรมโยธา Water Engineering 

and Management

AIT สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย ตู ป.ณ.4    

คลองหลวง ปทุมธานี 

12120                 

โทร.0 2524 5557

64 นายพิชัย  ธานีรณานนท ศ. B.E.                          

M.Eng.Sc.                    

Ph.D.

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มอ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

โทร. 0 7428 7015-6

Page 23 of 26



           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

65 นายสมนึก  ตั้งเติมสิริกุล ศ. B.Eng.(Honors)               

 M.Eng.                         

 D.Eng.

วิศวกรรมโยธา มธ. สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร    

โทร.0 2986 9009       

 ตอ 1103, 1106

66 นายธงชัย  พรรณสวัสดิ์ ศ.11 วศ.บ.(สุขาภิบาล)     

Ms.(Environmental) 

Ph.D.(Philosophy 

Environment Eng.)

วิศวกรรม  

สิ่งแวดลอม

การระบายน้ําเสียชุมชน,

 วิศวกรรมน้ําเสีย ,   

การจัดการสิ่งแวดลอม ,

 การแปรรูปของเสีย     

 ใชใหม

จฬ. 0 94/11  ซ.ราชครู       

ถ.พหลโยธิน 5 

กรุงเทพฯ10400         

โทร.0 2298 2416

67 นายจงรักษ  ผลประเสริฐ ศ.(AIT) B.Eng. (Civil Engineering) 

M.Eng.(Environmental 

Engineering)                 

Ph.D. (Civil / 

Environmental 

Engineering)

วิศวกรรม

สิ่งแวดลอม

AIT สถาบันเทคโนโลยีแหง

เอเชีย ตู ปณ.4       

คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 12120                    

โทร.0 2516 0110
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

68 นายสุรินทร  เศรษฐมานิต ศ. B.Sc.(Eng.)                 

D.I.C.             

Ph.D.(Public Health Eng.)

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกรรมสุขาภิบาล จฬ. เกษียณ 28/7 ลาดพราว 55 

กรุงเทพฯ 10310     

โทร.0 2215 1979

69 นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม ศ.(มทม.) B.E.                           

Ph.D.(Solid - State 

electronic)

วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรมไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร

มทม. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร  

โทร.0 2988 3666

70 นางศิริจันทร  ทองประเสริฐ ศ. วศ.บ.(อุตสาหการโรงงาน) 

วศ.ม.(วิศวกรรม           

อุตสาหการ)                

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

   วิศวกรรม   

 อุตสาหการ

การควบคุมระบบ    

อัตโนมัตในโรงงาน, 

การอบแหงดวยพลังงาน

รวมแสงอาทิตย-ชีวมวล

,การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ            

การจัดการคลังสินคา

จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาควิชาวิศวกรรม    

อุตสาหการ               

โทร.0 2218 6814-6
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

71 นางอัมพิกา  ไกรฤทธิ์ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรม           

อุตสาหการ

M.S.(Eng.Management)

   วิศวกรรม   

 อุตสาหการ

การลดตนทุนและการ

เพิ่มผลผลิตใน

อุตสาหกรรม,          

การวิเคราะหคุณคา

จฬ. เกษียณ 59/29 ซ.ผาภูมิ          

ต.บางพระ อ.ศรีราชา  

จ.ชลบุรี 20110         

โทร. 089 095 3711

72 นายมนู  วีระบุรุษ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)      

B.S.(Metallurgical 

Engineering)                   

M.S.(Metallurgical 

Engineering)                  

Ph.D.(Metallurgical 

Engineering)

วิศวกรรมโลหการ เทอรโมไดนามิกสโลหะการ จฬ. เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 โทร.0 2314 5799
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