
ลําดับ ขื่อ - นามสกุล รูปภาพ ชื่อเลน อายุ ศาสนา ตําแหนง / หนาที่ โทรศัพท/ e-Mail

1 ดร. สุกิจ  นิตินัย สุกิจ 56 พุทธ รองอธิการบดี 085-6604715

2 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  อนันตวราพงษ โมทย 46 พุทธ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 086-9966657

3 นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ ณุวัตร 54 พุทธ รองคณบดีฝายกิจการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 092-2549041

4 รองศาสตราจารยขนิษฐา  เจริญลาภ จี๊ด 51 พุทธ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝายวิชการ 089-1425195

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยันต  ไชยยะ บาส 40 พุทธ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 081-4140030

6 นางสาวเบญจมภรณ  สยังกูล จุม 59 พุทธ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 089-7878398 

รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมผูนําเพื่อนสันติภาพ รุนที่ 3

ระหวางวันที่  13 - 16  มีนาคม  2558

ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน ตําบลบานพราว อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก



7 นางนพรัตน  ภัยวิมุติ แกว 44 พุทธ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและและพัฒนา ฝายฝกอบรม 087-0601377

8 รองศาสตราจารย ดร.วสันต  เธียรสุวรรณ บวย 47 พุทธ ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 081-9546672

9 นางลัดดาวัลย  สุขศาลา ดา 43 พุทธ ผูชวยคณบดีฝายกิจการทั่วไป คณะเทคโนยีคหกรรมศาสตร 089-4885402

10 นางสาวสุดาพร  ศิริโภคากิจ พร 60 พุทธ หัวหนาภาควิชาการตลาดและการจัดการ 086-7899722

11 ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ  นวพรไพศาล อนุรักษ 57 พุทธ หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร 089-7704827

12 ผูชวยศาสตราจารยสุภณ  พลสิงห สุ 57 พุทธ หัวหนาภาควิศวกรรมไฟฟาและโทรคมนาคม 086-5640420

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  ศรีกนก แปม 54 พุทธ หัวหนาภาควิชาครุสาสตรอุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 089-6936160



14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชาญ  ชวยพันธ ชาญ 43 พุทธ หัวหนาภาควิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 089-7898489

15 นายเลิศพันธุ  ศรีเจริญประมง โจ 37 พุทธ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-6471399

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  พงษศรีทัศน จอย 53 พุทธ ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปศาสตร 081-5619595

17 นายสุรพล  มากอุสาห พล 59 อิสลาม หัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง 089-1375322

18 ผูชวยศาสตราจารยบุญศักดิ์  สมบุญรอด เล็ก 57 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน 089-1642618

19 ผูชวยศาสตราจารยณัฐฤดี  สินทิพยสมบูรณ ณัฐ 56 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการโรงแรม 089-6860368

20 ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  พูลนอย ปอง 55 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 081-9230238



21 นายสมศักดิ์  สิริเสาวลักษณ ศักดิ์ 55 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 087-5089594

22 นางสาวสุธินี  กิจลาภพินิจกุล นี 53 พุทธ หัวหนาหลักสูตรระบบสารสนเทศ 087 746 7766

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล  วรสิษฐ นิ 53 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาเคมี 089-6736866

24 นายพรชัย  ตุลพิจิตร ใช 52 พุทธ หัวหนาสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ 081-3302045

25 นางลัคคนา  สวนลมาย นุช 50 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาธุรกิจเสื้อผา 085-4149793

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง  แกวเพ็ชร นง 49 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 085-9013083

27 นายสุระศักดิ์  ศรีปาน เปย 48 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 081-6354691



28 นางสาวปรียาภรณ  มัชฌิกะ ออย 48 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 081-6133112

29 ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  ลิ้มวงษทอง เปล 47 พุทธ ผูชวยคณบดีฝายกิจการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 081-6593871

30 ดร.หทัยชนก  ตีรณวัฒนากูล ปลายอออ 44 พุทธ หัวหนาสาขาเทคนิคศึกษา 081-5300657

31 นายธรรมรัตน  ศัลยวุฒิ เกง 43 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว 086-9006555

32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน อนันตวราพงษ ดาว 43 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย 081-5555180

33 นางสาวกมลศิริ  คงสมัย ลูกหวา 42 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 081-4455488

34 นางสาวรุงทิวา  วงคไพศาลฤทธิ์ แอว 42 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 086-7599237



35 นางจันทนา  วงศหาญ นา 41 พุทธ หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร 086-5651261

36 นายปฏิพากย  ปุนอุดม โอ 41 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 081-7704866

37 ดร. ฉันทมณี  พูลเจริญศิลป ไอซ 38 พุทธ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 089-9284256

38 นายธนวิทย  ลายิ้ม หนึ่ง 33 พุทธ                หัวหนาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร                                             085-8149913

39 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  สุขตา นอย 54 พุทธ
แทนหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรและ

ออกแบบงานประดิษฐ                                             085-1646495

40 นางสาวจิราภา  พงศศุภสมิทธิ์ เอ 39 พุทธ แทนหัวหนาสาขาวิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแตงกาย 081-3767838
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