
ล ำดับ อำจำรย์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1. 

 

ผศ.ดร.จำรุพล สุริยวนำกุล (อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก) 
E-mail : jarupol@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

2. 

 

ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ 
E-mail : sujbur@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

3. 

 

ศ.ดร.ธนำกร วงศ์วัฒนำเสถียร 
E-mail : tanwon@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

4. 

 

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 
E-mail : surasith@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

5. 

 

รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 
E-mail : anuchi@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330   

6. 

 

รศ.ดร.เกียรติฟ้ำ ต้ังใจจิต 
E-mail : kiatfa@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  
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ล ำดับ อำจำรย์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล 

7. 

 

รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี 
E-mail : nantiwat.ph@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

8. 

 

รศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน 
E-mail : akraphon@kku.ac.th  
ติดต่อ :  ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

9. 

 

ผศ.ดร.ชนกนันท์  สขุก ำเนิด 
E-mail : chasoo@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

10. 

 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
E-mail : chaben@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

11. 

 

ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวัฒนำ 
E-mail : piyoro@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330   
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12. 

 

 
ผศ.ดร.จุฬำภรณ์ เบญจปิยะพร 
E-mail : julkae@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

13. 

 

รศ.ดร.เขมจิต เสนำ 
E-mail : skherma@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

14. 

 

ผศ.ดร.น ำพล มหำยศนันท ์
E-mail : numpon@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

15. 

 

อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี 
E-mail : songsak@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  

16. 

 

อ.จิตติน  ตรีพุทธรัตน์ 
E-mail : jittri@kku.ac.th   
ติดต่อ :  ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  
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17. 

 

ผศ.ดร.นที  พนำกำนต์ 
E-mail : natepa@kku.ac.th  
ติดต่อ :  สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42375 หรือ 
             06-1020-0330  
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