
ล ำดับ หน่วยงำน รำงวัล รำยช่ือผู้ได้รับ
1 รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย 

(อธิการบดี)
C1 นางไอริณดา   สอนพรินทร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2 ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ 
(รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร)

C2 น.ส.สุทธิรัตน์   แย้มเกล้ียง
ส านักงานอ านวยการ

3 ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข 
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา)

C3 ดร.สุกัญญา   พ่ึงจะแย้ม
คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจุลชีววิทยา

4 ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย 
(รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ)

C4 น.ส.อติกานต์   ไกรโชค
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

B1 ผศ.ราชวิชช์   สโรชวิกสิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

B2 รศ.ดร.ขวัญชนก   พสุวัต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

6 รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 
(ท่ีปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาพิเศษฯ)

B3 นายจุมพล ฟังนภาแก้ว
ผู้เกษียณอายุ

B4 Mr.TERENCE HENRY   COMMINS
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

B5 ดร.ณัฐพงษ์   ชยวัฑโฒ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

B6 น.ส.ปวีนา   สุภศร
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

B7 รศ.ดร.ชินพงษ์   กฤตยากรนุพงศ์
ภาควิชาเคมี

B8 น.ส.สิมา   กอสงวนสิทธ์ิ
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

B9 นายปิยทัศน์   ทองไตรภพ
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B10 นายอัศนัย   สมเจริญ
ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี

B11 นายชยุตพล   บุญมาสุวราญ 
ส านักคอมพิวเตอร์

11 รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความย่ังยืน)

B12 นายศิริวัฒน์   เมฆแช่ม
มจธ. บางขุนเทียน

12 ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 
(ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล)

B13 นางดาริษา   สายปล้ืมจิตต์
ส านักงานนิติการ

13 ดร.วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา 
(ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์)

B14 นายภาณุพงศ์   พันธ์บัวหลวง
ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

B15 นางสมหมาย   อ่อนน้อม
ส านักงานอ านวยการ

B16 น.ส.ณิชาภัทร   พิชญอนันต์กุล
ส านักงานนิติการ

รศ.ดร.วนิดา พวกุล 
(ท่ีปรึกษาอธิการบดี)
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ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์)

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ กฤษเจริญ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล)

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธชวนะ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล)

นายสมพร น้อยยาโน 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา)

รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน 
(รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน)
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15 อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์)

B17 นายสุรศักด์ิ   ปานอยู่ 
ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี

16 อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย 
(รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ)

B18 นายทรงพล   คูณศรีสุข
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

17 รศ.ดร.เชาวลิต ล้ิมมณีวิจิตร 
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

B19 ผศ.ดร.ธนา   สุทธิบัทม์พงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาฟิสิกส์

B20 น.ส.ณัฐกานต์   กุญชรศิลป์
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

B21 น.ส.ระวิวรรณ   ระดมสุข
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

19 รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง 
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล)

B22 น.ส.อรวรรณ   ขยันหา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

B23 ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล 
ผู้เกษียณอายุ

B24 รศ.ดร.ปานจันทร์   ศรีจรูญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

21 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ป่ินวนิชย์กุล 
(รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน)

B25 นายปัฐพงษ์   ทองซุ้ย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

B26 ผศ.ดร.ดุจเดือน   วราโห
คณะวิศวกรรมศาสตร์

B27 น.ส.จุฬาลักษณ์   ต้นปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์

23 ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธ์ิ 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินฯ)

B28 น.ส.จงกล   พูนทวี
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

B29 นายสุรชาติ   แสงอรุณ
ส านักบริหารอาคารและสถานท่ี

B30 น.ส.วิภาดา   บุญสมปาน
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

25 รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 
(รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ)

B31 น.ส.ชนาภา อุยเจริญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์

A1 ผศ.วราลักษณ์   แผ่นสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

A2 นางธัญสิริ   จันทร์น่ิม
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

 A3 นางสุภัทรา   สมเมือง
คณะวิทยาศาสตร์

A4 น.ส.ชาลินี   กระจ่างพจน์
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A5 ดร.วิภาวรรณ   เสียงดัง
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A6 ผศ.ธีระพงษ์   มณีเพ็ญ
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

ดร.อริยา พรหมสุภา 
(ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์)

ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ 
(รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ)

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
(รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล)

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา 
(รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี)

24

26 คณบดีคณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

27 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

28 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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A7 น.ส.วชิรา ระด่ิงหิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์

A8 นายชวลิต   สุขศรี
ส านักงานยุทธศาสตร์

A9 น.ส.นงลักษณ์ อ่องสุวรรณ 
ผู้เกษียณอายุ

A10 นายองอาจ   วัฒนชัยย่ิงยง
ภาควิชาจุลชีววิทยา

A11 ดร.นิอร   พงศ์หว่าน
สถาบันการเรียนรู้

A12 นายประสพ ธงธวัช
ผู้เกษียณอายุ

A13 นายพัฒชยานันต์   ทรัพย์รวีกร
ส านักงานกิจการนักศึกษา

A14 ผศ. จุลศิริ ศรีงามผ่อง
ผู้เกษียณอายุ

A15 นายสุรศิษฐ์ โรจนนันต์
ผู้เกษียณอายุ

A16 นายกฤษดา   ดวงจิตต์เจริญ
สถาบันการเรียนรู้

A17 นางวิไล   เตชะธนเลิศ
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

A18 นายรณกร   อ าพันธ์ศรี
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A19 รศ.ดร.ณรงค์   ม่ังค่ัง
สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

A20 น.ส.ธนันพร   ญาวิลาศ 
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

35 ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี

A21 นางกุสุมา   บุหงาแดง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

A22 ผศ.ดร.มัณฑนา   บัวหนอง
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

A23 ดร.ผุสดี   อย่างกล่ัน 
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

A24 ดร.พรทิพย์   โค้วนฤมิตร
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A25 นางกันย์ลภัส   ปรกแก้ว
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

A26 น.ส.รัชนี   รุ่งเรือง
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

A27 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ   วราภรณ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

32 ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

34 ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียนนักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี

29 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

31 ผู้อ านวยการสถาบันการเรียนรู้

33 ผู้อ านวยการส านักงานคลัง ส านักงานอธิการบดี

36 ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ ส านักงานอธิการบดี

37 ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ

38 หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย ส านักงานอธิการบดี
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A28 น.ส.ธนานันท์   โชติประเสริฐคุณ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A29 นายวีระพันธ์   ปัญญายืน
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

A30 นางพิกุล ปานปรีดา
ผู้เกษียณอายุ

A31 น.ส.บงกชพร   สุวรรณรัตน์
ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

A32 นายมณเทียน ธินิศิริ
ผู้เกษียณอายุ

A33 น.ส.อรสร   ปรัชญพงศ์
ส านักงานคลัง

41 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน A34 นายสุพจน์   มีชาติ
ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

A35 น.ส.กษวรรณ   เรืองทินกร
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

A36 ดร.เอกชัย   อยู่ประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

43 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ A37 น.ส.อนุสรา   มีชัย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

A38 อ.มานัส   แก้วโยธา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

A39 ผศ.ดร.วรัญญา   ติโลกะวิชัย
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

A40 ดร.ภฤศดี   สุขพ่วง
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A41 ผศ.ดร.ไชยา   ด าค า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

A42 รศ.ดร.อนรรฆ   ขันธะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

A43 น.ส.พิมลรัตน์   นิยมเวช
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A44 ดร.รัชฎาภรณ์   คะประสบ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

A45 น.ส.พัชรี   พันธ์ุยางน้อย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

A46 น.ส.เบญจวรรณ   เลิศวิจิตรจรัส
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

A47 อ.นิชาพร   ยอดมณี
คณะศิลปศาสตร์

A48 น.ส.พลอยพชร   เนกขัมพิทักษ์ 
สถาบันการเรียนรู้

A49 นายนนทวัตร   จันเสน
ส านักคอมพิวเตอร์

39 ผู้อ านวยการส านักบริหารอาคารและสถานท่ี

40 สหกรณ์ออมทรัพย์

42 ผู้อ านวยการส านักงานอ านวยการ ส านักงานอธิการบดี

47 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

48 ภาควิชาวิศวกรมโยธา

49 ภาควิชาจุลชีววิทยา

44 คณะวิศวกรรมศาสตร์

45 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

46 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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1 น.ส.สิรินภาพร   ศรีสุวรรณ 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

2 นายสุรชัย   เพ่ิมพูน
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

3 น.ส.กรรณิกา   ขุนพาสน์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4 น.ส.ธมกร   พุ่มพันธ์
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

5 น.ส.มลธิชา   วิริยะสกุลพันธ์ุ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 น.ส.พรรณี   ต้ังอมรสุขสันต์
ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

7 น.ส.รัตนาภรณ์   ใหญ่สาร
หอพักนักศึกษา

8 นายธีระ   เฮมสมัน
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

9 น.ส.ชยาภรณ์   สิทธิสันต์ิ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

10 น.ส.กัณฐิกา   ประยูรรักษ์
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

11 ผศ.ดร.ปิยสวัสด์ิ   นวรัตน์ ณ อยุธยา 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 นายประเสริฐ พุทธให้
ผู้เกษียณอายุ

13 นางอัจฉรา   เอกสมบุญ
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

14 นายไพฑูรย์ โพธ์ิสุ
ผู้เกษียณอายุ

57 คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 15 รศ.ดร.จักรกฤษณ์   เตชะอภัยคุณ
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

17 น.ส.วารุณี   บินซายัน
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ฯ

18 นายพิพัฒน์  ศุภศิริสันต์
ผู้เกษียณอายุ

19 นายอัญชนะ   กิจสัมพันธ์  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

20 อ.จิตธิกร   สุนทรศารทูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

21 นายรชานนท์   ม่ันกิจ 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

22 น.ส.สญาพร   พร้อมมา
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

23 รศ.ดร.ณัฐชัย   พงษ์ประเสริฐ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

24 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ   สมบัติสมภพ
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

52 สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

53 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

54 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

51 สาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี50

58 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

55 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

56 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

59 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์

60 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

61 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
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25 นางฐานภา   กิจภิญโญพงศ์
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

26 ดร.กรกันยา   ประทุมยศ 
ภาควิชาเคมี

27 Mr.BHARGAV   KAUSHIK
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

28 น.ส.เสาวลักษณ์   ต่อเอกบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

29 ผศ.ดร.ปัญจพร   พจนปัญญา
คณะศิลปศาสตร์

30 นายศักด์ิชัย  สุริยจันทราทอง
ผู้เกษียณอายุ

31 ผศ.ดร.ทิพบรรณ   ปะละไทย
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

32 นายวีระ โลหะ
ผู้เกษียณอายุ

33 ผศ.ดร.พร้อมพงษ์   ปานดี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

34 น.ส.เปรมศิริ   คงเส้ง 
คณะวิทยาศาสตร์

35 รศ.ดร.ธีรนุช   จันทโสภีพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

36 นางม่ิงขวัญ เหรียญประยูร
ผู้เกษียณอายุ

37 นางพรรณิภา   บัวยอม
คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

67 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 38 นางภิญญาภรณ์   บูชาดี
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

39 น.ส.ธัญพร   จีรบรรเจิดชัย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

40 รศ.ดิลก   ศรีประไพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

41 นางนวลศรี สระแก้ว 
ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

42 รศ.ดร.วาริช   ศรีละออง
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

70 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี

43 นางสุรีรัตน์  บุญเต้ีย
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี

44 นายโอภาส   ว่องวงษ์รักษ์ 
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

45 นางยมิษฐา   ดาวเด่น
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

46 น.ส.มานิตา อยู่จุ้ย 
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

47 นายมรุต   สุวรรณาลัย
วิทยาลัยสหวิทยาการ

62 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

63 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

66 ผู้อ านวยการส านักงานกิจการต่างประเทศ

68 ผู้อ านวยการส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

64 ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

65 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

72 ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

69 ผู้อ านวยการส านักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ 
ส านักงานอธิการบดี

71 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
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48 นายเกรียงไกร  เจียมจิตรวนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

49 น.ส.รัฐศรี   เอ้ือจตุรสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์

50 นางปราณี คงสาคร
ผู้เกษียณอายุ

51 น.ส.สิริพร   ปานแสง
ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

52 น.ส.วันทนา ภาคถิน
ผู้เกษียณอายุ

53 น.ส.มัทนพรรณ   จ๋ิวเจียม
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

54 ผศ.ดร.จิรศิลป์   จยาวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

55 ดร.วรธา   กล่ินสวาท
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

56 นายวสันต์   สีเมฆ
ส านักงานอ านวยการ

57 นายคณิศร พงษ์พิชัยอุดม
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

58 น.ส.ชลธิชา   สุวรรณรัตนบุศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

59 รศ.ดร.วีระศักด์ิ   สุระเรืองชัย
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

60 รศ.ดร.พงศ์พันธ์   แก้วตาทิพย์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

61 ดร.จิรายุส   เอ้ือนรเศรษฐ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

62 นายวุฒิชัย   วิศาลคุณา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

63 น.ส.ณัฏฐามนต์   ทรัพย์ธนากิจ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

81 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 64 น.ส.อรณิชา   บุญกิตติเจริญ
ส านักงานนิติการ

65 น.ส.จิตรา   กิจศิโรรัตน์
ส านักงานคลัง

66 น.ส.ภรณ์ศิรินทร์   แซ่เตียว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

67 น.ส.พรพิมล หงษ์ฉลาด
คณะวิทยาศาสตร์

68 นายมารุต   พวงสุดรัก
คณะวิทยาศาสตร์

84 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 69 นายธนกฤต   ฐกรณ์กุลภัค
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

70 ผศ.ดร.วัชรพจน์   ทรัพย์สงวนบุญ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

71 นางอรฤดี  สุทธิศรี
ผู้เกษียณอายุ

ผู้อ านวยการส านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม75

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์78

73 ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

82 ภาควิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

83 ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

85 ศูนย์ EESH

79 หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

80 ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

76 ผู้จัดการศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี

77 ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

74 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด


