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คุณสุพจน์ ก้อนทอง

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง นายช่างเทคนิค สว4
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครเหนือ

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
18 ส.ค. 2543-25 ส.ค. 2543 ศึกษาดูงานที่ Nippon Institute of 

Technology
ประเทศญี่ปุ่น

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
21 มิ.ย. 2522 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง ช่างเทคนิค 

ระดับ 2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 มิ.ย. 2524 นายช่างเทคนิค ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ต.ค. 2528 นายช่างเทคนิค ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 ก.พ. 2539 นายช่างเทคนิค ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2539 นายช่างเทคนิค ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 มิ.ย. 2547 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง นายช่างเทคนิค
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548 
ถึง ปัจจุบัน

นายช่างเทคนิค สว4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการปกครองบ้านพัก
	 Y	คณะกรรมการสโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2555
	 Y	คณะทำางานโครงการปั่นจักรยานทางไกลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2547 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2544 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2529 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2527 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 38 ปี

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2525 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิทยาเขตธนบุรี
2529 Master of Science - Physics University of Oregon, USA
2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
23 มิ.ย.2523-22 มิ.ย.2524 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี

13 ก.ย. 2527-12 ก.ย. 2528 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ฟิสิกส์

University of Oregon, 
USA

2 พ.ค.2537-1 พ.ค. 2538 ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ภายในประเทศ

ประเทศไทย
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 มิ.ย. 2549-31 พ.ค.2552 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
11 ก.ย. 2521 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
23 ก.พ. 2525 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
27 ก.พ. 2527 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
22 พ.ค. 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 เม.ย. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
22 ส.ค. 2544 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
29 ส.ค. 2544 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ย. 2553 
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 พ.ค.2542-30 เม.ย.2544 เลขานุการภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์



155

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
	 Y	คณะทำางานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการประเมินการสอน
	 Y	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2553 มหาวชิรมงกุฎ
5 ธ.ค. 2548 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2546 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2545 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2526 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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อาจารย์พิทยา ตั้งศิริวัฒนกุล

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี 4 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-ช่างไฟฟ้ากำาลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2529 ครุศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2534 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต- 

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
11 มิ.ย. 2527-10 มิ.ย. 2529 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

6 มิ.ย. 2531-5 มิ.ย. 2533 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
16 พ.ค. 2523 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง ครู ระดับ 2 งานบริการนักศึกษา สำานักงานเลขานุการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2525 ครู ระดับ 3 งานบริการนักศึกษา สำานักงานเลขานุการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
8 ส.ค. 2527 ครู ระดับ 3 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
29 ก.ย. 2529 อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2530 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาฟิสิกส์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 2533 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2536 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2539 อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2542 อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ย. 2553 
ถึง ปัจจุบัน

อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 มิ.ย. 2538 – 30 เม.ย. 2540 เลขานุการภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก
	 Y	เลขานุการฝ่ายจัดตารางสอนและตารางสอบ
	 Y	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
	 Y	คณะอนุกรรมการสวัสดิการร้านสหกรณ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2548 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2547 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2543 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2541 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2537 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณชวนพิศ ปิยขจรกุล

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำานาญงาน
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 33 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-การตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
2536 บริหารธุรกิจบัณฑิต-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
7 มี.ค. 2526 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง พนักงานธุรการ  

ระดับ 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 2528 พนักงานธุรการ ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2532 พนักงานธุรการ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2540 พนักงานธุรการ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 เม.ย. 2550 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 ก.ย. 2553 
ถึงปัจจุบัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำานาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ

	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2545 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2541 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2533 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2531 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณศรินรัตน์ เรือนทิพยชัชฎา

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำานาญงาน
สังกัด สำานักงานอำานวยการ
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 40 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2531 ศิลปศาสตรบัณฑิต - การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
2 เม.ย. 2519 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ระดับ 1
สำานักงานอธิการบดี

2 เม.ย. 2524 เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 สำานักงานอธิการบดี
1 ต.ค. 2527 เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 สำานักงานอธิการบดี
23 พ.ย. 2531 พนักงานธุรการ ระดับ 3 สำานักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ
24 พ.ย. 2531 พนักงานธุรการ ระดับ 4 สำานักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ
1 ต.ค. 2538 พนักงานธุรการ ระดับ 5 สำานักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ
1 พ.ค. 2543 พนักงานธุรการ ระดับ 5 กองบริการการบริหาร สำานักงานอธิการบดี
1 เม.ย. 2550 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 กองบริการการบริหาร สำานักงานอธิการบดี
21 ก.ย. 2553 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำานาญงาน กองบริการการบริหาร สำานักงานอธิการบดี



169

วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ต.ค. 2556 
ถึง ปัจจุบัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับชำานาญงาน สำานักงานอำานวยการ สำานักงานอธิการบดี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	อนุกรรมการ Second ASEAN Workshop On Membrane Technology
	 Y	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
	 Y	คณะทำางานโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
	 Y	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
	 Y	คณะทำางานดำาเนินการจัดงานเกษียณอายุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2547 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2543 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2540 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2532 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2527 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณคงศิลป์  แสงช้าง

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง คนสวน  ระดับ 2
สังกัด ฝ่ายแผนแม่บท
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 8 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีบำารุง

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ก.พ. 2522 นักการภารโรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

วิทยาเขตธนบุรี
1 ต.ค. 2523 คนสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

วิทยาเขตธนบุรี
10 ก.ย. 2556 คนสวน ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ตุลาคม 2556 คนสวน ระดับ 2 ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานท ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คุณคำาพัต สมบัติพรม

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง พนักงานบริการ ระดับ 2
สังกัด สำานักงานผู้อำานวยการ
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 29 ปี 2 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโคกท่า

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
22 ก.ค. 2530 นักการภารโรง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

สำานักงานอธิการบด ี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

26 เม.ย. 2533 ยาม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
สำานักงานอธิการบด ี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30 มิ.ย. 2536 คนสวน กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
สำานักงานอธิการบด ี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15 ม.ค. 2551 พนักงานบริการ ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
12 มี.ค. 2556 พนักงานบริการ ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ตุ.ค. 2556 พนักงานบริการ ระดับ 2 สำานักงานผู้อำานวยการ  

สำานักบริหารอาคารและสถานที ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คุณณัฐดนัย ใบพักตร์

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ช่างซ่อมบำารุง ระดับ 3
สังกัด ฝ่ายกายภาพ
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 29 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 พ.ค 2530 นักการภารโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ต.ค. 2546 นักการภารโรง ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15 ม.ค. 2551 ลูกมือช่าง ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 เม.ย. 2553 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 เม.ย. 2555 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่  สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17 ก.พ. 2558 ช่างซ่อมบำารุง ระดับ 3 ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2558 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณไพฑูรย์  โพธิ์สุ

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
สังกัด สำานักงานผู้อำานวยการ
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 35 ปี 2 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุทธาราม

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ส.ค. 2524 พนักงานขับรถยนต์ สำานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
1 ต.ค. 2529 พนักงานขับรถยนต์ ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ส.ค. 2555 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ต.ค. 2556 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สำานักงานผู้อำานวยการ 

สำานักบริหารอาคารและสถานที ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2551 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2536 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณวิรัช กาวี

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ผู้ช่วยช่างท่ัวไป ระดับ 2
สังกัด ฝ่ายกายภาพ
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 31 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีบำารุง

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
3 ก.ค. 2528 นักการภารโรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
21 เม.ย. 2541 นักการภารโรง ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15 ม.ค. 2551 ลูกมือช่าง ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 เม.ย. 2553 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ก.ย. 2556 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ส่วนอาคารและสถานที่ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานที ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คุณศรีเวียง ยิ้มขาว

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง พนักงานบริการ  ระดับ 2
สังกัด ภาควิชาเคมี
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 28 ปี 11 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(ศึกษาศาสตรบัณฑิต)

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
14 ต.ค. 2530 นักการภารโรง คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ส.ค. 2538 คนงานห้องทดลอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20 ก.ค. 2548 พนักงานบริการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 เม.ย. 2555 พนักงานบริการ ระดับ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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คุณสมควร พุ่มพวง

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สังกัด สำานักงานอำานวยการ
 สำานักงานอธิการบดี
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี 6 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีบำารุง

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 เม.ย. 2523 พนักงานขับรถยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
21 เม.ย. 2541 พนักงานขับรถยนต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ต.ค. 2547 พนักงานขับรถยนต์ กองบริการการบริหาร สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ต.ค. 2556 พนักงานขับรถยนต์ สำานักงานอำานวยการ สำานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2550 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2545 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2540 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2535 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
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คุณสุนทร รังคะรัสมี

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง ช่างไม้ ระดับ 2
สังกัด ฝ่ายกายภาพ
 สำานักบริหารอาคารและสถานที่
อ�ยุก�รทำ�ง�น 25 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดแป้นทอง

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
14 มิ.ย. 2534 นักการภารโรง สำานักงานอธิการบด ี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ก.ค. 2539 ช่างไม้ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

สำานักงานอธิการบดี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 ต.ค. 2556 ช่างไม้ ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานที ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22 ก.ค. 2557 ช่างไม้ ระดับ 2 ฝ่ายกายภาพ สำานักบริหารอาคารและสถานที ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2558 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
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