
ล ำดับ อำจำรย์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

1. 

 

ผศ.ดร.วรำยุทธ คัมภีรำวัฒน์ (อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลัก) 
E-mail : warayut@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

2. 

 

รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล 
E-mail : virasit@kku.ac.th    
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

3. 

 

รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย 
E-mail : kritchoeisai@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

4. 

 

รศ.ดร.อำคม แก้วระวัง 
E-mail : arkom@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

5. 

 

รศ.อ ำนำจ สุขศรี 
E-mail : samnar@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

6. 

 

รศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถำวร 
E-mail : anankr@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 
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ล ำดับ อำจำรย์ อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

7. 

 

รศ.ดร.อำนุภำพ มีสมบูรณ์ 
E-mail : anupap@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

8. 

 

ผศ.ดร.กิตติพิชญ์  มีสวำสดิ์ 
E-mail : mkittiphong@kku.ac.th      
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

9. 

 

รศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์ 
E-mail : napatr@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

10. 

 

รศ.ดร.นรำรัตน์ เรืองชัยจตุพร 
E-mail : nararat@kku.ac.th   
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

11. 

 

รศ.ดร.ประมินทร์ อำจฤทธิ์ 
E-mail : pramin@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

12. 

 

ผศ.ดร.อนุชำ แสงรุ่ง 
E-mail : anusan@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 
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13. 

 

ผศ.ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภำพันธ์  
E-mail : purisu@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

14. 

 

ผศ.ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถำวร 
E-mail : rongch@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

15. 

 

รศ.ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ 
E-mail : piratkh@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

16. 

 

ผศ.ดร.จงกฤษฏิ์ จงอุดมกำรณ์ 
E-mail : jongjo@kku.ac.th 
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

17. 

 

ผศ.นิยม พินิจกำร 
E-mail : niypin@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 

18. 

 

อ.ดร.สรอรรถ ธนูศิลป์ 
E-mail : sorata@kku.ac.th  
ติดต่อ : สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44438 หรือ 
             06-1020-8111 
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