
วิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา
อนุสาขาวิชา / 
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.ศนัสนีย ์เชือ้พนัธุ์วริยิะกุล รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.S. (Electrical and 
Computer Engineering)
Ph.D. (Computer 
Engineering and Computer 
Science)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มช. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 2023,
0 5394 2071

2 รศ.พศิษิฏ์ โภคารตัน์กุล รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม (นิวเคลยีรเ์ทคโนโลย)ี
วท.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มม. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2889 2139

3 รศ.สุรทศ ไตรตลิานนัท์ รศ. วศ.ม. (วศิวกรรม
คอมพวิเตอร)์
Ph.D (Information 
Technology)

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มม. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2889 2138

4 รศ.จงลกัษณ์ พาหะซา รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั1 ม.พะเยา พนง. คณะวศิกวรรมศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 
ต่อ 3391
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วิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา
อนุสาขาวิชา / 
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

5 รศ.สทิธเิดช วชริาศรศีริกิุล รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลงั2 ม.พะเยา พนง. คณะวศิกวรรมศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 
ต่อ 3391

6 รศ.ธนกร ชมภรูตัน์ รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
วศ.ด. (วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมปฐพ ี

วศิวกรรมผวิทาง2

ม.พะเยา พนง. คณะวศิกวรรมศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 
ต่อ 3391

7 รศ.ปฐเมศ ผาณติพจมาน รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา)
วศ.ด. 	(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง2 มอ. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 08 6597 1834 
e-mail : 
ppattamad@eng.psu.a
c.th

8 รศ.ปรดีา ไชยมหาวนั รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วศิวกรรมศาสตร)์

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง1 ม.พะเยา พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5446 6666 
ต่อ 3391
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วิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา
อนุสาขาวิชา / 
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 รศ.ต่อพงศ ์กรธีาชาติ รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเคม)ี
วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม)
วศ.ด. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม)

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
การจดัการมลพษิ 
การบ าบดัน ้าเสยี 
การประเมนิวฏัจกัร
ชวีติของผลติภณัฑ์

คารบ์อนฟุตพริน้ท์2

ม.พะเยา พนง. คณะพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม    
โทร. 0 5446 6666
ต่อ 3401

10 รศ.สุภาภรณ์ สุวรรณรงัษี รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
ปร.ด. (เทคโนโลยแีละ
การจดัการพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื)

วศิวกรรมอุตสาหการ เทคนิคการหาค่า
เหมาะทีสุ่ด, เทคนิค

ทางปัญญาประดษิฐ์2

มจพ. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2587 4336
e-mail : 
supaporn.s@eng.kmutnb.
ac.th

11 รศ.ปรชีา เกรยีงกรกฎ รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.Sc. (Computer and 
Engineering Mannagement)
ปร.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ)

วศิวกรรมอุตสาหการ มอบ. พนง. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 4535 3324

หมายเหตุ
1   หมายถงึ   อนุสาขาวชิา
2  หมายถงึ    ความเชีย่วชาญ
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