
ล ำดับ อำจำรย์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร 

1. 

 

อ.ดร.กฤษณรัช นิติสิร ิ(อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก) 
E-mail : thawna@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

2. 

 

ศ.ดร.กำญจนำ เศรษฐนันท ์
E-mail :  skanch@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

3. 

 

รศ.ดร.ปณิธำน  พีรพัฒนำ 
E-mail : panpee@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

4. 

 

รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต 
E-mail : seesuk@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333  

5. 

 

รศ.ดร.ชำญณรงค์  สำยแก้ว 
E-mail : charn_sa@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

6. 

 

รศ.ดร.ดนัยพงศ์  เชษฐโชติศักดิ์ 
E-mail : cdanai@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 
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7. 

 

รศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรือง 
E-mail :  raxaka@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

8. 

 

รศ.ดร.ปำพจน์  เจริญอภิบำล 
E-mail : papoja@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

9. 

 

รศ.ดร.ธนำ  รำษฎร์ภักดี 
E-mail : rthana@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

10. 

 

ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบุรณ์ 
E-mail : weerapat@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

11. 

 

รศ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนำภำส 
E-mail :  panisu@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 
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12. 

 

ผศ.ดร.สุอังคณำ แถลงกัณฑ ์
E-mail : sukangkana@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

13. 

 

รศ.ดร.ธีรวัฒน์  เหล่ำนภำกุล 
E-mail : teerla@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

14. 

 

ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ ์
E-mail : komkri@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

15. 

 

ผศ.ดร.อภิชำติ บุญมำ 
E-mail : apicbo@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

16. 

 

ผศ.ดร.ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 
E-mail :  thanani@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

17. 

 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ จ ำรัส 
E-mail : thitja@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 
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18. 

 

ผศ.ดร.ศิรวดี อรัญนำรถ 
E-mail :  sirawadee@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

19. 

 

ผศ.ดร.ทวี นำครัชตะอมร 
E-mail : dhavee@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

20. 

 

ผศ.ดร.ศิโรรัตน์  พัฒนไพโรจน์  
E-mail :  siropa@kku.ac.th 
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

21. 

 

อ.ดร.คมกริช จันทรเสนำ 
E-mail : komkju@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 45634 หรือ 
             06-1020-8333 

mailto:sirawadee@kku.ac.th
mailto:dhavee@kku.ac.th
mailto:siropa@kku.ac.th
mailto:komkju@kku.ac.th

