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 นาย อนามัย  ดำเนตร Ph.D.(Applied Linguistics and Intercultural ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7122

 Mr.  Anamai  Damnet Communication) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7122

 อาจารย / Lecturer Victoria U. of Technology, Australia E-mail : faasamd@ku.ac.th

  Intercultural Communication, Pragmatics

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ / Assistant to the President for Special Projects

 นาย ปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร Dr.Ing.(Plant Seience) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.109

 Mr.  Pramote  Saridnirun  Institute National Agronomique Paris- ☎ 0-3428-1084-5,0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Grignon.,France E-mail : agrprsa@ku.ac.th

  การปรับปรุงพันธุพืชผัก และระบบการผลิตพืช

 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ / Assistant to the President for Academic Service

 นาย เพิ่ม  สุรักษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Perm  Suruksa ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  E-mail : eatperm@ku.ac.th

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ / Assistant to the Vice President for Administrative and Quality Assurance

 น.ส. เบญญา  กสานติกุล Dipl.Ing.(Studiengang Global Production ภายใน / internal line : 3101

 Miss  Benya  Kasantikul Engineering) E-mail : fengbyk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Die Technische U. Berlin,Germany

  วิศวกรรมเครื่องกล

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม / Assistant to the Vice President for Student Affairs Sport and Art and culture

 นาย ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล ศศ.ม.(พลศึกษา) E-mail : fedutsk@ku.ac.th

 Mr.  Toasak  Kawjaratwilai ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer มวยไทย,เทเบิลเทนนิส,ฟุตบอล,

  การเปนผูนำนักกีฬา
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ภายใน / internal line : 3129, 3131          ☎ 0-3435-1878          7 0-3435-1878

 ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต  / Head of Campus Offi ce

 นาย อนิรุธ  สุขจิตต ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3257

 Mr.  Aniroot  Sookachitt ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1384

 ผูบริหาร  E-mail : psdanso@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย สมชาย  วิจิตร วท.บ.(จิตวิทยา),  ภายใน / internal line : 3127

 Mr.  Somchai  Vijit บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป), นบ. ☎ 0-3435-1878

 ผูบริหาร ม.เชียงใหม, มสธ. E-mail : kpsscv@ku.ac.th

 หัวหนางานการการเจาหนาที่  

 นาย ชัยวัฒน  เทพสาร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3162

 Mr.  Chaiwat  Thepsarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1408

 บุคลากรชำนาญการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารรัฐกิจ E-mail : kpscwt@ku.ac.th

 หัวหนางานคลังและพัสดุ  

 นาง ดารารัตน  อินนุรักษ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3143

 Miss  Dararat  Innurak ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : kpsdrc@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง ชนากานต  หมื่นนรินทร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3130

 Mrs.  Chanakan  Muennarin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1878

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpscnm@ku.ac.th

 หัวหนางานแผนงาน  

 นาง จงดี  ชัยสัตตปกรณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3270

 Mrs.  Jongdee  Chaisattapagron วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : kpsjon@ku.ac.th

 หัวหนางานวิเทศและประชาสัมพันธ 

 นาย พงศพันธ  เหลืองวิไล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3904

 Mr.  Pongpan  Luengwilai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1540, 0-3435-2331

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsppl@ku.ac.th

 นางสาว กนกทิพย  เปยมสมบูรณ ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3149

 Miss  Kanoktip  Peamsomboon ม.เชียงใหม ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : faaskap@ku.ac.th

สำนักงานว�ทยาเขต / Office of the Campus

ภายใน / internal line : 3257          ☎ 0-3435-1384
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 นางสาว กนกวรรณ  เลาอรุณ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3256

 Miss  Kanokwan  Laoaroon ม.อัสสัมชัญ ☎ 0-3435-2200, 0-3435-2400

 นักวิเทศสัมพันธ  E-mail : kpskwl@ku.ac.th

 นางสาว กรรณาภรณ  เกงการชาง บธ.บ.(การเงิน) ภายใน / internal line : 3148

 Miss  Kannaporn  Kengkarnchang ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : kpskpke@ku.ac.th

 นาง จงดี  ชัยสัตตปกรณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3270

 Mrs.  Jongdee  Chaisattapagron วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : kpsjon@ku.ac.th

 นางสาว จันทรา  เปยมคลา บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3270

 Miss  Chantra  Peamkla ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : kpsctp@ku.ac.th

 นาง จินตนา  ออนศิริ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3272

 Mrs.  Jintana  Onsiri ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1094

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsjin@ku.ac.th

 นาย ชนสิทธิ์  พฤฒิพิทักษ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3164

 Mr.  Chanasit  Brudhipitak ส.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ☎ 0-3435-1408

 บุคลากรชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpscsb@ku.ac.th

 นาง ชนากานต  หมื่นนรินทร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3130

 Mrs.  Chanakan  Muennarin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1878

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpscnm@ku.ac.th

 นาย ชิษณุพงค  สรชัญสกุล ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3165

 Mr.  Chitsanupong  Sorachanyasakul ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1408

 บุคลากรชำนาญการพิเศษ  E-mail : psdwrt@ku.ac.th

 นาย ชูเดช  อิสระวิสุทธิ์ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 3256

 Mr.  Chudej  Itsarawisut ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3435-2400

 นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ English grammar, writing, reading& E-mail : kpschi@ku.ac.th

  translation

 นาง ณิชาภา  เฉลิมเกียรติ บช.บ.(การเงินการธนาคาร) ภายใน / internal line : 3144

 Mrs.  Nichapha  Chalarmkieat ม.หอการคาไทย ☎ 0-3428-1053-6,0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : kpsspt@ku.ac.th

 นางสาว ดวงชีวัน  ตั้งเจริญ บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3145

 Miss  Doungchewan  Tungchaloan ม.สยาม ☎ 0-3428-1053-6

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpsdwt@ku.ac.th

 นาง ดารารัตน  อินนุรักษ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3143

 Mrs.  Dararat  Innurak  ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : kpsdrc@ku.ac.th
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 นาย ถาวร  คลายวงษ ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 3256

 Mr.  Thavorn  Klaiwong ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1540

 นักประชาสัมพันธชำนาญการ ศิลปกรรม ชางภาพ E-mail : psdtvk@ku.ac.th

 นาย ธรรมรัตน  มาฆะนุกิจ น.บ.(กฎหมาย) ภายใน / internal line : 3946

 Mr.  Thommarat  Makanukij ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1408

 นิติกร  E-mail : kpstrm@ku.ac.th

 นางสาว นพิดา  จันทรเพ็ญ ศศ.บ.(การทองเที่ยวและการโรงแรม) ภายใน / internal line : 3109,3100

 Miss  Napida  Chanpen ม.กรุงเทพ ☎ 0-3435-1391

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpsndc@ku.ac.th

 นาย นวพล  สิริเวชพันธุ น.บ.(กฎหมาย) ภายใน / internal line : 3946

 Mr.  Navapol  Siriveajabandhu ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1408

 นิติกรชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpsnvs@ku.ac.th

 นาง ปฏิญญา  ชวนชม บช.บ.(การเงินการบัญชี) ภายใน / internal line : 3129

 Mrs.  Patinya  Chranchom ม.หอการคาไทย ☎ 0-3435-1878

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpspty@ku.ac.th

 นางสาว ประนอม  พลับจะโปะ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3146

 Miss  Pranom  Plupjapoh ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : kpspnp@ku.ac.th

 นาง ประไพ  บุญรังษี ค.บ.(การประถมศึกษา) ภายใน / internal line : 3132

 Mrs.  Prapai  Boonrungsee ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1605

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  

 นางสาว ปารณีย  เชียงกา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3148

 Miss  Paranee  Chiengka ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail : kpsptc@ku.ac.th

 นางสาว ปารมีย  เดนชัยประดิษฐ นศ.บ.(การประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 3164,3165

 Miss  Paramee  Denchaipradit ม.กรุงเทพ ☎ 0-3435-1408

 บุคลากรชำนาญการพิเศษ  E-mail : paramee.d@ku.ac.th

 นาย เผาพันธ  ศิริจำปา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3152

 Mr.  Paopan  Sirijumpa ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1053

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpsppsj@ku.ac.th

 นาย พงศพันธ  เหลืองวิไล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3904

 Mr.  Pongpan  Luengwilai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1540, 0-3435-2331

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsppl@ku.ac.th

 นางสาว พัชรี  ธนพิทักษ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3151

 Miss  Pacharee  Thanapitak ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpspcr@ku.ac.th
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 นางสาว เฟองลัดดา  เทพสถิตยศิลป วท.บ.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3108

 Miss  Fuangladda  Thepsatitsilp ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1407

 นักวิเทศสัมพันธ  E-mail : agrfdt@ku.ac.th

 นาง ยุพดี  เหลืองวิไล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3147

 Mrs.  Yupadee  Luengwilai ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1082

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpsypl@ku.ac.th

 นาง รวิภา  สัจจาพิทักษ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3272

 Mrs.  Ravipa  Sajapitak วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : kpsrav@ku.ac.th

 นาง วิมลวรรณ  เพียซาย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3165

 Mrs.  Vimonvan  Piasai วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1408

 บุคลากรชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpsvvp@ku.ac.th

 นาง ศรัญญา  คลายสอน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3270-2 exp. 171

 Mrs.  Saranya  Klaison วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : kpssra@ku.ac.th

 นาย สมชาย  บุญมี ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 3271

 Mr.  Somchai  Boonmee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1094

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : kpsscb@ku.ac.th

 นาง สุภัสรา  ปนตบแตง บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 3150

 Mrs.  Supatsara  Pintobtang ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ☎ 0-3435-1082

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail : kpssrs@ku.ac.th

 นางสาว อรวีร  แซโงว บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3145

 Miss  Orawee  Sae-Ngow ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-3428-1053-6

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpssrw@ku.ac.th

 นางสาว อรอุมา  สระหงษทอง บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3130,3133

 Miss  Ornuma  Srahongtong ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1394

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpsoms@ku.ac.th

 นาง อวสร  ภิรมยาภรณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3914,3915

 Mrs.  Avasorn  Piromyaporn ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-3435-5585-92

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpsowp@ku.ac.th

 นาง อุมากร  วิสิฐอุดรการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3129,3131

 Mrs.  Umakorn  Wisitoudornkran ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-3435-1878

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsukw@ku.ac.th
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 หัวหนาศูนย

 นาง รุงนภา  กอประดิษฐสกุล Dr.Agr.Sc.(Insect Virus Molecular Biology) ภายใน / internal line : 3650

 Mrs.  Roongnapa  Korpraditskul Nagoya U.,Japan ☎ 0-3428-1090

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ  E-mail : rdirnk@ku.ac.th

ศูนยว�จัยและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร

ภายใน / internal line : 3650          ☎ 0-3428-1090

กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) /

 Student Affairs Service Division (Kamphaeng Saen)

 ภายใน / internal line : 3275-81          ☎ 0-3428-1062-4          7 0-3428-1065

URL : http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย อุกฤษฏ  มนูจันทรัถ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 3282

 Mr.  Ugrit  Manujantarat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3428-1062-4

 ผูบริหาร กิจการนิสิต E-mail : psdugm@ku.ac.th

 หัวหนางานแนะแนวและทุนการศึกษา  

 นางสาว วรรณีย  เล็กมณี ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 3275-81 ext.157

 Miss  Wannee  Lekmanee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1062-4,0-3435-1882-3

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญ การใหคำปรึกษา จิตวิทยา แนะแนว และ E-mail : kpswnl@ku.ac.th

 ดานการพิเศษ จัดทำหลักสูตร

 หัวหนางานหอพัก  

 นาย ศักดิเดช  อุบลสิงห ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3275-81 ext.155

 Mr.  Sakdidej  Ubolsing ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1062-4 ext.155

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ  E-mail : psdsau@ku.ac.th

 หัวหนางานอนามัย  

 นาง อุไร  สิริพลวัฒน กศ.บ.(พยาบาลศึกษา) ภายใน / internal line : 3291-2

 Mrs.  Urai  Siripholvat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3435-1611

 พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป  E-mail : ours@ku.ac.th

 นางสาว เกษรินทร  ชินโน พย.บ. ภายใน / internal line : 3291-2

 Miss  Kesarin  Chinno ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-1611

 พยาบาล  

 นาง จีรัชญ  เชียงกา ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3291-92

 Mrs.  Jeerach  Chiangka ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1611

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpscyc@ku.ac.th
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 นาย ไชโย  สิงหโตทอง วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) ☎ 0-3435-1611

 Mr.  Chaiyo  Singtothong ม.ราชภัฎนครปฐม

 ชางเทคนิค อิเล็กทรอนิกสไฟฟา

 นาง ฐิตาภรณ  เสมาชัย พย.บ. ภายใน / internal line : 3291-2

 Mrs.  Thitaporn  Samachai ม.คริสเตียน ☎ 0-3435-1611

 พยาบาล  E-mail : kpstps@ku.ac.th

 นาย ณรงคชัย  มีสงา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ☎ 0-3435-1611

 Mr.  Narongchai  Meesangar ส.ราชภัฏนครปฐม E-mail : kpsncm@ku.ac.th

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 นาง ณัฐกมล  หิรัญบุญญานุกูล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3275-81

 Mrs.  Natkamol  Hiranboonyanukul วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1611

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  E-mail : kpsvnh@ku.ac.th

 นาง นงลักษณ  ผลวงษ ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) ภายใน / internal line : 3275-81 ext.160

 Mrs.  Nonglak  Pholwong วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1062-4

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpsnlp@ku.ac.th

 นาง บังอร  บรรณจิรกุล ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) ภายใน / internal line : 3275-81 ext.159

 Mrs.  Bangon  Bunnajirakul ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1062-4

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpsbob@ku.ac.th

 นางสาว พิมผกา  ไชยยาเลิศ พย.ม.(การบริหารพยาบาล) ภายใน / internal line : 3291-2

 Miss  Pimpaka  Chaiyalerd จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1611

 พยาบาล พยาบาลเวชปฎิบัติ(รักษาโรคเบื้องตน) E-mail : kpsppk@ku.ac.th

 นาย พีระภัทร  ตามประดิษฐ รป.ม. ภายใน / internal line : 3275 ext.158

 Mr.  Peerapat  Tampradit ม.เอเซียอาคเนย ☎ 0-3435-1611

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kpsprp@ku.ac.th

 นาง วารุณี  ลีเชี่ยวยุวสรณ พย.บ. ภายใน / internal line : 3291-2

 Mrs.  Warunee  Leechewyunwasorn ว.พยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ☎ 0-3435-1611

 พยาบาล พยาบาลเวชปฎิบัติ(รักษาโรคเบื้องตน)

 นางสาว อมรพิมล  พิทักษ ศษ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 3275 ext.152

 Miss  Amornphimol  Phithuk ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1062-4

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kpsamp@ku.ac.th
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 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย วิโรจน  ทองสุพรรณ ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 3259,3260-3 ext.100

 Mr.  Viroj  Thongsuphan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1395,0-3428-1095-6

 ผูบริหาร  E-mail : psdvit@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง วรรณา  อุไรรงค บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3260-3 ext.121

 Mrs.  Wanna  Urairong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1395,0-3428-1095-6

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รางหนังสือราชการ และบริหารจัดการในหนวยงาน E-mail : kpswnu@ku.ac.th

 หัวหนางานบริการการศึกษา   

 นาง ลาวัลย  เกียรติกำจาย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3261-3 ext.101

 Mrs.  Lawan  Kiatkamjai ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1094-6

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  E-mail : psdlak@ku.ac.th

 นาง กรรณิการ  สระทองมา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3266,3949

 Mrs.  Kunnikar  Sratongma ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-2751,0-3435-2697

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  E-mail : kpskus@ku.ac.th

 นางสาว ผจงจิต  มวงพารา วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร) ภายใน / internal line : 3261 ext.110

 Miss  Pajongjit  Moungpara ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1095

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kpspjm@ku.ac.th

 นาง พร  จันทรคลองใหม ศศ.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 3261-3 ext.105

 Mrs.  Porn  Chanclongmai ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1395

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  E-mail : psdpop@ku.ac.th

 นาง เพ็ญแข  บางนอย ปวส.(การตลาด) ภายใน / internal line : 3262-3 ext.131

 Mrs.  Penkea  Bangnoi ร.ร.นครปฐมเทคโนโลยี E-mail : kpspkb@ku.ac.th

 ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

 นางสาว รุงนภา  เลาเปยม ศษ.บ.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3260-1 ext.112

 Miss  Rungnapa  Laopiam ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1094-6,0-3435-1395

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kpsmp@ku.ac.th

 นาง วรรณา  ทองยา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3261-3 ext.102

 Mrs.  Vanna  Thongya ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1094-6

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsvnt@ku.ac.th

กองบร�การการศึกษา (กำแพงแสน) / 

Educational Service Division (Kamphaeng Saen)

ภายใน / internal line : 3260-3, 3264          ☎ 0-3435-1395, 0-3428-1094-6          7 0-3428-1097

E-mail : kpssrm@ku.ac.th   URL : http//www.kps.ku.ac.th/service1.html
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 นาง ศรินทร  คำคอนสาร ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 3261-3 ext.106

 Mrs.  Sarintorn  Khumkornsarn ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1095-6

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kpsstk@ku.ac.th

 นาย สมเกียรติ  ไทยปรีชา วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 3260-3 ext.114

 Mr.  Somkiat  Thaipreecha ม.มหิดล ☎ 0-3428-1094-6

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ฐานขอมูลและคลังขอมูล E-mail : kpsskt@ku.ac.th

 นาง สรรควรา  โมกขะสมิต ปวส.(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 3266,3949

 Mrs.  Sanwara  Mokkhasamit ว.อาชีวศึกษานครปฐม ☎ 0-3435-2751,0-3435-2697

 ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน  E-mail : kpssrm@ku.ac.th

 นางสาว อุษณีย  ครุฑเหิร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3260-3 ext.123

 Miss  Usanee  Kruthern ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1395,0-3428-1095-6

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : kpsunk@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย มนัส  ศรีละออ รปม.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 3926

 Mr.  Manus  Srilaor ม.เวสเทิรน ☎ 0-3435-3083

 ผูบริหาร  E-mail : kpsmns@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง นันทกาญจน  โลเรียง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3927

 Mrs.  Nantakan  Loriang ส.ราชภฏนครปฐม ☎ 0-3435-3083

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsnkl@ku.ac.th 

 หัวหนางานอาคารสถานที่  

 นาย ดนัย  ยิ้มหงษ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3217

 Mr.  Danai  Yimhong ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1880

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : kpsdan@ku.ac.th

 หัวหนางานบำรุงรักษาสนามฯ  

 นาย สัญชัย  เพ็ชรรุณ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3217

 Mr.  Sunchai  Petcharoon ว.ครูนครปฐม ☎ 0-3435-1880

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  E-mail : kpsscpr@ku.ac.th 

 หัวหนางานยานพาหนะฯ  

 นาย สุรินทร  คงจิ๋ว ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป) ภายใน / internal line : 3193

 Mr.  Surin  Kongjew ม.ราชภัฏนครปฐม E-mail : kpssrkj@ku.ac.th

 ชางเครื่องยนตชำนาญงาน

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน) /

 Building Physical Plan and Vehicle Division (Kamphaeng Saen)

ภายใน / internal line : 3927-8          ☎ 0-3435-3083          7 0-3435-3083

E-mail : kpsnkl@ku.ac.th   URL : http://bpv.psd.kps.ku.ac.th/
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 หัวหนางานสาธารณูปโภค  

 นาย สุทธิชัย  อินนุรักษ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 3232

 Mr.  Suttichai  Innurak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1012

 วิศวกรไฟฟาชำนาญการ  E-mail : kpssui@ku.ac.th

 จาสิบเอก ชุมพล  ศรีพรหมมา ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3194

 SM1  Chumphon  Sriphomma ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1879

 ชางเครื่องยนตชำนาญงาน  E-mail : kpscps@ku.ac.th

 นาย ฐนาวุฒิ  สุขหงษ ปวส.(อิเล็กทรอนิกสทั่วไป) ภายใน / internal line : 3200

 Mr.  Tanawut  Sukhong ว.เทคนิคนครปฐม ☎ 0-3435-1012

 ชางอิเล็กทรอนิกสชำนาญงาน  E-mail : kpstas@ku.ac.th

 นาย ธนากร  กลิ่นศรีสุข ปวส.(ออกแบบผลิตภัณฑ) ภายใน / internal line : 3913

 Mr.  Thanakorn  Klinsrisuk ว.เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3435-1880

 ชางศิลปชำนาญงาน รัตนโกสินทร E-mail : kpstkk@ku.ac.th

 นางสาว นันทนัช  อนันทาวุฒิ วท.บ.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3206-8,3131

 Miss  Nanthanat  Anantawut  ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5452

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : kpsnna@ku.ac.th

 นาย ไพศาล  ถนอมชาติ ปวส.(ไฟฟากำลัง) ภายใน / internal line : 3201,3233

 Mr.  Paisarn  Thanomchat ว.เทคนิคราชบุรี ☎ 0-3435-1012

 ชางไฟฟาปฏิบัติงาน  E-mail : kpspst@ku.ac.th

 นาย ภูมิน  กิจเดช วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3206-8

 Mr.  Pumin  Kiddach ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-5452

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  E-mail : kpspmk@ku.ac.th

 นาย รัชภูมิ  บานแยม วท.บ.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3206-8

 Mr.  Ratchapoom  Banyam ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-5452

 นักวิชาการเกษตร 

 นาง ลิ้นจี่  สุขีวงศ ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3194

 Mrs.  Linchi  Sukeevong ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1879

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : kpslcs@ku.ac.th

 นาย ศักดิ์ชาย  ทองเนื้องาม วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 3175

 Mr.  Sakchai  Thongnuangam ม.เทคโนโลยีมหานคร ☎ 0-3428-1061

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คำนวณและติดตั้งระบบไฟฟา,ซอมแซมบำรุง

  รักษาระบบไฟฟา

 นาย ศักดิ์สิทธิ์  ภูนาโคก ปวส.(ชางกอสราง) ภายใน / internal line : 3913

 Mr.  Saksit  Punakog ว.เทคนิคนครปฐม ☎ 0-3435-1880

 ชางเทคนิค  E-mail : kpsssp@ku.ac.th
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ศูนยกีฬา (กำแพงแสน) / Kamphaeng Saen Sport Center

ภายใน / internal line : 3991         ☎ 0-3435-5570          7 0-3435-5570

E-mail : psdbok@ku.ac.th   URL : http://www.spc.ku.ac.th/

 นางสาว สรัสภรณ  ปรัชญวัฒนกุล ค.บ.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 3930

 Miss  Sarussaporn  Putwattanakul วค.นครปฐม ☎ 0-3435-3083

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  E-mail : kpsksi@ku.ac.th 

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย บุญชอบ  เกียรติกำจาย ศศ.ม.(พลศึกษา)23 ภายใน / internal line : 3991 ext.103

 Mr.  Boonchob  Kiatkumjai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5570

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องการแขงขันกีฬา E-mail : psdbok@ku.ac.th

 นาย เมธี  มาลา ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 3991

 Mr.  Maytee  Mala ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5570

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpsmtm@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ (ปฏิบัติหนาที่)  

 นาย ทีปกร  ศิริวรรณ วศ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3887

 Mr.  Teepakorn  Siriwan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1553

 อาจารย / Lecturer Computer network , Bioinformatics E-mail : fengtpk@ku.ac.th

 นาย จักรกฤษณ  วันดี วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) ภายใน / internal line : 3945

 Mr.  Jakkrit  Wandee ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ☎ 0-3435-2028

 วิศวกร  E-mail : kpsjkw@ku.ac.th

 นาย ทศพร  วัฒนะพันธศักดิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) ภายใน / internal line : 3945

 Mr.  Thodsaporn  Wattanapansak ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ☎ 0-3435-1553

 วิศวกร  E-mail : kpstpw@ku.ac.th

 นางสาว วรรณนา  วองไววุฒิ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 3125

 Miss  Wanna  Wongwaiwut ม.ศิลปากร ☎ 0-3435-2028

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : kpswnw@ku.ac.th

 นาง วิมล  จรูญพงศ ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3887

 Mrs.  Wimon  Charoonpong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-2027

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : psdwmc@ku.ac.th

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกำแพงแสน / 

Center of Information Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

ภายใน / internal line : 3887          ☎ 0-3435-1553          7 0-3435-2027

 E-mail : teepakorn.s@ku.ac.th   URL : http://www.cit.kps.ku.ac.th/
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 นางสาว สิริวรรณ  ชมภูแกว วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3125

 Miss  Siriwan  Chompukaew ม.เอเซียอาคเนย ☎ 0-3435-2028

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : kpsswc@ku.ac.th

 นาย สุธี  ชาวนาฟาง ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3882

 Mr.  Sutee  Chawnafang รร.เทคโนโลยีนครปฐม ☎ 0-3435-1553

 ชางเครื่องคอมพิวเตอร  E-mail : kpsstc@ku.ac.th

 นาย อนุสรณ  เรืองศรี ปวส.(อิเล็กทรอนิกส) ภายใน / internal line : 3881

 Mr.  Anusorn  Roungsri ว.เทคนิคนครปฐม ☎ 0-3435-2028

 ชางเครื่องคอมพิวเตอร  E-mail : kpsasr@ku.ac.th
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 คณบดี  / Dean 

 นาย ธงชัย  มาลา วท.ด.(เกษตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3300-3

 Mr.  Thongchai  Mala ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1406

 รศ. / Assoc.Prof. จุลชีววิทยาของดิน และปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ E-mail : agrthm@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

 นาย ทิวา  พาโคกทม Ph.D.(Environmental Science) ภายใน / internal line : 3300-3

 Mr.  Tiwa  Pakoktom Tokyo U. of Agriculture and Technology., ☎ 0-3435-1406

 อาจารย / Lecturer Japan E-mail : agrtwp@ku.ac.th

  การผลิตพืช

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  / Associate Dean for Quality Assurance

 นางสาว คนึงนิตย  เหรียญวรากร Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3300-3

 Miss  Kanungnit  Reanwarakorn U. of California  Riverside.,USA ☎ 0-3435-1406

 ผศ. / Assist.Prof. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อไวรอยด E-mail : agrknr@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายการศึกษาและวิชาการ  / Associate Dean for Education and Research

 นางสาว สิรินทรพร  สินธุวณิชย Dr.Agr.(Dairy Cattle Physiology) ภายใน / internal line : 3300-3

 Miss  Sirinporn  Sindhuvanich Justus-Leibig U. Giessen.,Germany ☎ 0-3435-1406

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยา (โคนม) E-mail : agrsrsn@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Associate Dean for Division of Student Affairs

 นาย สมิต  ยิ้มมงคล ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ภายใน / internal line : 3300-3

 Mr.  Smith  Yimmongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1406 ext. 111

 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตสัตว (โคเนื้อ) การผลิตโคเนื้อ, E-mail : agrsmy@ku.ac.th 

  การผลิตโคขุน

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  / Associate Dean for Research and academic services

 นาย อุณารุจ  บุญประกอบ Ph.D.(Plant Breeding) ภายใน / internal line : 3300-3

 Mr.  Unaroj  Boonprakob Texas A&M U.,USA ☎ 0-3435-1406

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุและพันธุศาสตรพืชและ E-mail : agrunb@ku.ac.th

  ไมผลเขตหนาว

 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและการตางประเทศ  / Associate Dean for Foreign Affairs

 นาย ลพ  ภวภูตานนท Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3300-3 

 Mr.  Lop  Phavaphutanon Texas A&M U.,USA ☎ 0-3435-1406

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยาพืชสวน และไมผล E-mail : agrlpv@ku.ac.th

  คณะเกษตร กําแพงแสน / Faculty of Agriculture Kamphaeng Saen 
    ภายใน / internal line : 3300-3        ☎  0-3435-1406          0-3435-1406 ext. 117

E-mail : agr.kps@ku.ac.th  URL : http://www.agri.kps.ku.ac.th
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 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 นางสาว สุภา  สุริยกานนท บธ.ม. ภายใน / internal line : 3300-3 ext.108 

 Miss  Supa  Suriyakanon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1406

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrsupa@ku.ac.th

 นางสาว กัลยวรรต  ธงทอง ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3300-3302 ext.104

 Miss  Kanyawat  Thongthong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1406, 0-3428-1083

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : agrknt@ku.ac.th

 นางสาว จุไรรัตน  ศิรินันท ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) E-mail : agrjuw@ku.ac.th

 Miss  Jurairat  Sirinun ส.ราชภัฏนครปฐม

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

 นาง ชุติกาญจน  ฤกษประทานชัย บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 3365 ext.130

 Mrs.  Chutikarn  Lerkpratanchai ม.รามคําแหง ☎ 0-3435-1887

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : agrwip@ku.ac.th

 นาง ทักษิณา  ทวีนุช ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3384-5

 Mrs.  Taksina  Thavenooth วค.นครปฐม ☎ 0-3435-2051, 0-3428-1084-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ การเงินและพัสดุ E-mail : agrtut@ku.ac.th

 นาย ธีรนนท  รัตนดิลก ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3300-3 ext.109

 Mr.  Teeranon  Ratanadilok ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1406

 บุคลากร  E-mail : agrtnr@ku.ac.th

 นาย นุสรณ  ปานนพภา กษ.บ.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3300 ext.101

 Mr.  Nusorn  Pannoppha ม.สุโขทัยธรรมาธิราช E-mail : agrnusp@ku.ac.th

 ชางเครื่องยนตชํานาญงาน

 นางสาว ประนอม  สูชัยยะ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) E-mail : agrpnsc@ku.ac.th

 Miss  Pranom  Soochaiya วค.นครปฐม

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 นาง ปราณี  ตวนเครือ ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) E-mail : agrpnt@ku.ac.th

 Mrs.  Pranee  Tounkruea ส.ราชภัฏนครปฐม

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

 นางสาว มณฑา  ลํ้าเลิศ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3416-8 ext.102

 Miss  Montha  Lamlert ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1891

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ งานบริหารงาน งานการเงิน E-mail : agrmolo@ku.ac.th

 นาง ยุพิน  กฤษดาธนดล ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3300-2 ext. 103

 Mrs.  Yuphin  Kitsadathanadon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1406 ext.103

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  E-mail : agryph@ku.ac.th

 สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3300-3     ☎  0-3435-1406       0-3435-1406, 0-3428-1083, 3300-3 ext. 117

URL : http://aggie.kps.ku.ac.th/soffice/index.html
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 นาง รักชนก  ทองดีพันธุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) E-mail : agrrby@ku.ac.th

 Mrs.  Rakchanok  Tongdeepun ส.ราชภัฏนครปฐม

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาว ลัดดาวัลย  ปยะพันธ ศศ.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 3704 ext.203

 Miss  Laddawan  Piyapun ส.ราชภัฎนครปฐม ☎ 0-3428-1636

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : agrlwp@ku.ac.th

 นาย วงเดช  กงศรี ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3306

 Mr.  Vongdej  Kongsri ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1406 ext.126

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrvdk@ku.ac.th

 นาง วาสนา  นอยปุก บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3301-2 ext.105

 Mrs.  Vasna  Noipook ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1406 ext.105

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrvak@ku.ac.th

 นาง วิราสิณี  แปนอินทร ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3300-3 ext.130 

 Mrs.  Wirasinee  Panin ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1406

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : agrwnpa@ku.ac.th

 นาง สุจิตต  มุกดา บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3300-3 ext.118

 Mrs.  Sujit  Mookda ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1406

 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  E-mail : agrsjm@ku.ac.th

 นาง สุปราณี  สระทองฮวม ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.104

 Mrs.  Supranee  Srathonghaum ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : agrsusr@ku.ac.th

 นาย สุพิทย  ขุนเพชร วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) E-mail : agrspk@ku.ac.th

 Mr.  Supit  Kunpet วค.นครปฐม

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 นางสาว สุภัค  ถาวรนิติกุล นศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3306

 Miss  Supak  Tawornnitikul ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1406 ext. 126

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : agrsptk@ku.ac.th

 นาง สุมนฤดี  ปานพินิจ ปวส.(การตลาด) E-mail : agrsmrd@ku.ac.th

 Mrs.  Sumolradee  Parnpinit ร.ร นครปฐมเทคโนโลยี

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน

 นางสาว เสาวลักษณ  จิตตยังกูล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3314

 Miss  Sauvalak  Jittayangkul วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1886

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : agrsaj@ku.ac.th

 นาง อรทัย  พงศกระพันธุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3350-3 ext.307

 Mrs.  Orathai  Pongkrapan ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-7420

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrotp@ku.ac.th
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 นาง อัมพร  ปรีชาคม ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3300-3 ext.112

 Mrs.  Amporn  Preechakhom วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1406

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ บริการการศึกษา E-mail : agrappk@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชากีฏวิทยา  / Head of Department

 นาง อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร วท.ม.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3316

 Mrs.  Uraiwan  Ninpetch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1886

 ผศ. / Assist.Prof. ไหม, กีฏวิทยาทางการเกษตร E-mail : agruwn@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชากีฏวิทยา  

 นาย นันทศักดิ์  ปนแกว ปร.ด.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3321 

 Mr.  Nantasak  Pinkaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1886

 ผศ. / Assist.Prof. กีฏวิทยาปาไม, อนุกรมวิธานแมลง E-mail : agrnsp@ku.ac.th

 นางสาว จอมสุรางค  ดวงธิสาร วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร) ภายใน / internal line : 3314

 Miss  Jomsurang  Duangthisan ม.นเรศวร ☎ 0-3435-1886

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : agrjsrd@ku.ac.th

 นางสาว ดวงทิพย  กันฐา วท.ม.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3314

 Miss  Duangthip  Kantha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1265

 นักวิชาการเกษตร การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี, E-mail : agrdtk@ku.ac.th

  การจําแนกแมลงในอันดับ Parasitic 

  Hymenoptera

 นาง ทิพยวดี  อรรถธรรม Ph.D.(Entomology) ภายใน / internal line : 3327

 Mrs.  Tipvadee  Attathom U. of California, Riverside.,USA ☎ 0-3428-1268

 ศ / Prof. โรควิทยาของแมลง (Insect Pathology) E-mail : agrtva@ku.ac.th

 นาย แผด  สตารัตน ทษ.บ.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 3315

 Mr.  Pad  Starat ส.เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ☎ 0-3435-1886

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : agrpad@ku.ac.th

 นาย วิวัฒน  เสือสะอาด วท.ด.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3694

 Mr.  Wiwat  Sua-Sa-ard ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrwis@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. การควบคุมแมลงศัตรูพืช และวัชพืชโดยชีววิธี 

  Biological Control of Insect Pests and 

  Weeds

 นาย วิสูต  ปนตบแตง วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3314

 Mr.  Wisoot  Pintobtang วค.หมูบานจอมบึง ☎ 0-3435-1886

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : agrwipi@ku.ac.th

 ภาคว�ชากีฏว�ทยา / Department of Entomology

ภายใน / internal line : 3314     ☎ 0-3435-1886       0-3435-1886

URL : http://www.ento.agri.kps.ku.ac.th
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 นางสาว ศิริพรรณ  ตันตาคม Dr.Agr.(Insect Toxicology & Pollinator) ภายใน / internal line : 3322

 Miss  Siripan  Tantakom Bonn U.,Germany E-mail : agrspt@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. พิษวิทยาของแมลงและแมลงผสมเกสร 

  (Insect Toxicology  and Pollination)

 นาย สมชาย  ธนสินชยกุล Ph.D.(Insect Ecology) ภายใน / internal line : 3326 

 Mr.  Somchai  Tanasinchayakul Kagawa U.,Japan ☎ 0-3435-1886

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยาแมลงและพฤติกรรมแมลง E-mail : agrsci@ku.ac.th

 นางสาว สุนิศา  สงวนทรัพย วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3316

 Miss  Sunisa  Sa-nguansub ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1886

 อาจารย / Lecturer นิเวศวิทยาของปลวก E-mail : agrssss@ku.ac.th

 

 นาย โสภณ  อุไรชื่น Ecole Nationale Superieur ภายใน / internal line : 3320

 Mr.  Sopon  Uraichuen Agronomique de Montpellier.,France E-mail : agrspu@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Microbial Control Insecticide Toxicology, 

  Biological Control

นางสาว อรพรรณ  เกินอาษา วท.ม.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3317

Miss  Oraphan  Kernasa ม.เกษตรศาสตร E-mail : agropk@ku.ac.th

อาจารย / Lecturer กีฏวิทยา Biological Control of Insect 

  Pests and Weeds

นาย อินทวัฒน  บุรีคํา Ph.D.(Entomology) ภายใน / internal line : 3314

Mr.  Intawat  Burikam Oregon State U.,USA ☎ 0-3435-1886

รศ. / Assoc.Prof. Insect Ecology,Integrated  E-mail : faasiwb@ku.ac.th  

  Past Managenent

 หัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน  / Head of Department

 นาง รัตนา  ตั้งวงศกิจ Ph.D.(Agricultural Systems and  ภายใน / internal line : 3338-42 ext.105

 Mrs.  Ratana  Tangwongkit Engineering) ☎ 0-3435-2313

 รศ. / Assoc.Prof. Asian Institute of Technology E-mail : agrrnt@ku.ac.th

  เครื่องจักรกลการเกษตร

 รองหัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน  

 นาย นนทวัชร  ชัยณรงค M.Eng.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3338-42 ext.108

 Mr.  Nonthawachr  Chainarong Asian Institute of Technology ☎ 0-3435-2313

 อาจารย / Lecturer เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : agrtnc@ku.ac.th

 ภาคว�ชาเกษตรกลว�ธาน / Department of Farm Mechanics

ภายใน / internal line : 3338-42     ☎ 0-3435-1885, 0-3428-1071       0-3435-1885, 0-3428-1071

E-mail : info@farmmechatronic.org     URL : http://www.farmmechatronic.org
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 รองหัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน ฝายวิชาการและบริการวิชาการ  

 นาย ชุติ  มวงประเสริฐ วศ.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร) ภายใน / internal line : 3338-42

 Mr.  Chuti  Moungprasert ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-1885

 อาจารย / Lecturer เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : agrctm@ku.ac.th

 นาย นารถพล  สงสุรพันธ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป) ภายใน / internal line : 3338-42 ext.206

 Mr.  Nartapol  Songsurapun วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1885

 ชางเทคนิคชํานาญการพิเศษ เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : agrnps@ku.ac.th

 นาย บพิตร  ตั้งวงศกิจ วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3338-42

 Mr.  Borpit  Tangwongkit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-2313

 รศ. / Assoc.Prof. เครื่องจักรกลการเกษตร,ระบบคอมพิวเตอร E-mail : agrbot@ku.ac.th

 นาย บัณฑูร  ชุนสิทธิ์ ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม) ภายใน / internal line : 3338-42

 Mr.  Buntoon  Chunnasit ส.เทคโนโลยีฯลาดกระบัง ☎ 0-3435-1885

 ผศ. / Assist.Prof. อาคารและสิ่งแวดลอมเกษตร E-mail : agrbtc@ku.ac.th

 นาย ปฐมพงษ  คุมพล วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) ภายใน / internal line : 3338-42 ext.103

 Mr.  Pathompong  Khumpol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1885

 อาจารย / Lecturer เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : agrppkp@ku.ac.th

 นาย พงศศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ วท.ม.(Computer and Engineering  ☎ 0-3435-1885

 Mr.  Pongsak  Chontanaswat Management) E-mail : agrpoc@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. ม.อัสสัมชัญ

  ระบบการใหนํ้าแบบหยดและฉีดฝอย, 

  ระบบสารสนเทศทางการเกษตร

 นาง พจนา  สีมันตร Ph.D.(post harvest) ภายใน / internal line : 3338-42 ext.217

 Mrs.  Pojana  Simantara U.of Greenwich.,UK ☎ 0-3435-1885 

 ผศ. / Assist.Prof. เทคโนโลยีการแปรรูป,วิทยาการเก็บเกี่ยว E-mail : agrpns@ku.ac.th

 นางสาว พรทิพา  เจือกโวน Ph.D.(Agricultural Science) E-mail : @ku.ac.th

 Miss  Phorntipha  Junkwon U. of Tsukuba.,Japan

 อาจารย / Lecturer 

 นาย วรรณธนะ  กสานติกุล วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-3435-1885

 Mr.  Wantana  Kasantikul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : agrwnk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร

 นาย สมชาย  หลอมหัทธนะกุล วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ☎ 0-3435-1885

 Mr.  Somchai  Lawmahathanakul ส.ราชภัฏนครปฐม

 ชางเครื่องยนตปฏิบัติงาน

 นาย สมบัติ  ขาวประทีป วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3338-42

 Mr.  Sombat  Khawprateep ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1885

 อาจารย / Lecturer เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : agrsbk@ku.ac.th
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 ภาคว�ชาปฐพีว�ทยา / Department of Soil Sciences

ภายใน / internal line : 3350-3     ☎ 0-3435-1893       0-3435-1893

 นาย สมหวัง  หลีคา M.S.(Agricultural Systems and Engineering) ภายใน / internal line : 3338-42 ext.103

 Mr.  Somwang  Leekar Asian Institute of Technology ☎ 0-3435-1885

 นักวิชาการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : fagrswh@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยา  / Head of Department

 นาย อรรถศิษฐ  วงศมณีโรจน วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3352-3 ext.113

 Mr.  Audthasit  Wongmaneeroj ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 ผศ. / Assist.Prof. ความอุดมสมบูรณของดิน การใชปุย  E-mail : agrasw@ku.ac.th

  การวิเคราะหดินและพืช การเกษตรแบบแมนยํา

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายกิจการนิสิต  

 นางสาว เกวลิน  ศรีจันทร วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3353 ext.104

 Miss  Kavalin  Srichan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer Soil Physics E-mail : agrkls@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายประกันคุณภาพนิสิต  

 นางสาว อรุณศิริ  กําลัง D.Agr.Sc.(Forestry) ภายใน / internal line : 3351-3 ext.116

 Miss  Arunsiri  Kumlung Nagoya U.,Japan ☎ 0-3435-1893

 ผศ. / Assist.Prof. Soil and Plant Analysis E-mail : agrark@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายการศึกษา  

 นางสาว ปุญญิศา  ตระกูลยิ่งเจริญ ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3350-3352 ext.111

 Miss  Punyisa  Trakoonyingcharoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer การสํารวจและการจําแนกดิน E-mail : agrpyst@ku.ac.th

 นาย กุมุท  สังขศิลา Ph.D.(Soil Science) ภายใน / internal line : 3351 ext.112

 Mr.  Kumut  Sangkhasila Oregon State  U.,USA ☎ 0-3435-1893 ext.112

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Ecophysiology, Soil Managnement, E-mail : agrkms@ku.ac.th

  GIS

 นาย จิรวัฒน  พุมเพชร วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3350-3353 ext.205

 Mr.  Jirawat  Phumphet ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ การจัดการดินและปุย,การสํารวจและจําแนกดิน E-mail : agrjip@ku.ac.th

 นาย ชวลิต  ฮงประยูร Ph.D.(Agronomy) ภายใน / internal line : 3350-3 ext.106

 Mr.  Chawalit  Hongprayoon Louisina State U.,USA ☎ 0-3435-1893

 ผศ. / Assist.Prof. Soil Microbiology E-mail : agrclh@ku.ac.th

 นาย ชัยสิทธิ์  ทองจู Ph.D.(Agriculture) ภายใน / internal line : 1089

 Mr.  Chaisit  Thongjoo Gifu U.,Japan ☎ 0-2579-6515

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการอินทรียวัสดุเหลือใชทางการเกษตร E-mail : agrcht@ku.ac.th

  การวิเคราะหดินและพืช
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 วาที่รอยตรี ทองหลอ  หมื่นราษฎร วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3351-3

 Acting Sub.Lt. Thonglor  Mhaunrat วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1893

 ผูปฏิบัติงานการเกษตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : @ku.ac.th

 นาย ธงชัย  มาลา วท.ด.(เกษตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3351-3

 Mr.  Thongchai  Mala ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 รศ. / Assoc.Prof. จุลชีววิทยาของดิน และปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ E-mail : agrthm@ku.ac.th

 นาย เธียร  วิทยาวรากุล M.Sc.(Natural Resources Management) ภายใน / internal line : 3350 ext.16

 Mr.  Thian  Wittayawarakul Asian Institute of Technology ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer ปฐพีวิทยา E-mail : agrtwk@ku.ac.th

 นาย นพดล  แสงพิทักษ วท.บ.(เกษตรศาสตร) ☎ 0-3435-1893

 Mr.  Nopadol  Sangpitak วค.นครปฐม E-mail : agrnds@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 นาง นภาพร  พันธุกมลศิลป ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3350-3 ext.114

 Mrs.  Napaporn  Phankamolsil ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer การสํารวจ การกําเนิด และการจําแนกดิน  E-mail : agrnpp@ku.ac.th

  ดินที่มีปญหา

 นาย ประยูร  เพียตะเณร วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3353

 Mr.  Prayoon  Phiatanen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ การผลิตขาว,การจัดการปุย,อินทรีย,เคมี, E-mail : agrprp@ku.ac.th

  ในการเพาะปลูกขาว

 นางสาว ฝอยฝา  ชุติดํารง Ph.D.(Environmental Sciences) ภายใน / internal line : 3350

 Miss  Foyfa  Shutidamrong U. of East Anglia.,UK ☎ 0-3435-1893 

 อาจารย / Lecturer การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน E-mail : agrffs@ku.ac.th

 นาย พงษสันติ์  สีจันทร Ph.D.(Remote Sensing in Soil Science) ☎ 0-3435-1893

 Mr.  Pongsant  Srijantr U. de Bordeaux III.,France E-mail : agrpos@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การสํารวจดิน, การสํารวจขอมูลระยะไกล

  ทางปฐพีวิทยา การจัดการทรัพยากรการเกษตร 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

 นาง วันทนีย  พึ่งแสง สส.บ. ภายใน / internal line : 3350-3352 ext.13

 Mrs.  Wantanee  Phungsaeng ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-1893

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrwnp@ku.ac.th

 นางสาว วิภาวรรณ  ทายเมือง วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ☎ 0-3435-1893 

 Miss  Wipawan  Thaymuang ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrwwt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เคมีดินและความอุดมสมบูรณของดิน 
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 นาย ศุภชัย  อําคา Ph.D.(Advanced Bioresource Science) ภายใน / internal line : 3350-3 ext.17

 Mr.  Suphachai  Amkha Chiba U.,Japan ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer ความอุดมสมบูรณของดิน,ปุยและการใชปุย, E-mail : agrscak@ku.ac.th

  ธาตุอาหารพืช,ดินกับโลกรอน

 นางสาว สิรินภา  ชวงโอภาส วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 3350 ext.13

 Miss  Sirinapa  Chungopast ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5391, 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยา, เอนไซม (Microbiology, Enzyme) E-mail : agrsrnp@ku.ac.th

 นางสาว สุชาดา  กรุณา วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3350-2 ext.109

 Miss  Suchada  Karuna ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer ฟสิกสของดิน (Soil Physics) E-mail : agrscdk@ku.ac.th

 นางสาว อัญธิชา  พรมเมืองคุก วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3350-2 ext.101

 Miss  Aunthicha  Phommuangkhuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1893

 อาจารย / Lecturer การอุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารพืช  E-mail : agracp@ku.ac.th

  (Soil Fertility and Plant nutrition)

 

 หัวหนาภาควิชาพืชไรนา  / Head of Department

 นาง นวรัตน  อุดมประเสริฐ Ph.D.(Plant Physiology) ภายใน / internal line : 3365 ext.113

 Mrs.  Nawarat  Udomprasert U. of Minnesota.,USA ☎ 0-3435-1887

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาของพืช E-mail : agrnru@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพืชไรนาฝายกิจกรรมนิสิตและฝกงาน  

 นางสาว บุบผา  คงสมัย Ph.D.(Plant Breeding) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.120

 Miss  Buppa  Kongsamai Iowa State U.,USA ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266

 อาจารย / Lecturer การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : agrbuk@ku.ac.th

 นาง กนกวรรณ  เที่ยงธรรม วท.ม.(พืชไรนา) ☎ 0-3435-1887

 Mrs.  Kanokwan  Teingtham ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrknw@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer พืชไรนา

 นางสาว คัทลียา  ฉัตรเที่ยง วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.119

 Miss  Cattleya  Chutteang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266

 อาจารย / Lecturer พืชไรนา E-mail : agrcyc@ku.ac.th

 นางสาว จําเนียร  ชมภู วท.ม.(พืชไรนา) ☎ 0-3435-1887

 Miss  Jamnian  Chompoo ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrjnc@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer พืชไรนา

 ภาคว�ชาพืชไรนา / Department of Agronomy

ภายใน / internal line : 3365-8     ☎ 0-3435-1887       0-3428-1266

URL : http://agri.kps.ku.ac.th/agron/index.php
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 นางสาว จิราพร  เชื้อกูล วท.ม.(พืชไรนา) ☎ 0-3435-1887

 Miss  Jiraporn  Chaugool ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrjrp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เกษตรศาสตร พืชไรนา

 นางสาว จุฑามาศ  รมแกว Ph.D.(Bioresources Science) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.124

 Miss  Jutamas  Romkaew Mie U.,Japan ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266

 ผศ. / Assist.Prof. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ/สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ E-mail : agrjur@ku.ac.th

 นาย ชเนษฎ  มาลําพอง Ph.D.(Plant and Crop Science) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.104

 Mr.  Chanate  Malumpong U. of Nottingham.,UK ☎ 0-3435-1887

 ผศ. / Assist.Prof. การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : agrcnm@ku.ac.th

 นาย ชูศักดิ์  จอมพุก Dr.sc.nat.(Moleccular Breeding) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.117

 Mr.  Choosak  Jompuk Swiss Federal Institute of Technology,  ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1226

 ผศ. / Assist.Prof. Zurich.,Switzerland E-mail : agrcsj@ku.ac.th

  การปรับปรุงพันธุพืช

 นาย ทศพล  พรพรหม Ph.D.(Agricultural Science) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.115 

 Mr.  Tosapon  Pornprom U. of Tsukuba.,Japan ☎ 0-3435-1887

 รศ. / Assoc.Prof. วิทยาการวัชพืชและสารปองกันกําจัดวัชพืช E-mail : agrtpp@ku.ac.th

 นาย ทิวา  พาโคกทม Ph.D.(Environmental Science) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.128

 Mr.  Tiwa  Pakoktom Tokyo U. of Agriculture and Technology., ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266

 อาจารย / Lecturer Japan E-mail : agrtwp@ku.ac.th

  การผลิตพืช

 นาย ธีระพงศ  โทนุสิน วท.ม.(พืชไร) ภายใน / internal line : 3365-8

 Mr.  Teerapong  Tonusin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1887

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : agrtpt@ku.ac.th

 นางสาว นงลักษณ  เทียนเสรี ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266

 Miss  Nongluk  Tienseree ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrnlt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 นาย นรุณ  วรามิตร Ph.D.(Crop Production and Physiology) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.105

 Mr.  Naroon  Waramit Iowa State U.,USA ☎ 0-3435-1887

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการพืช อาหารสัตวและพืชพลังงาน E-mail : agrnrw@ku.ac.th

  ทางเลือก

 นาย ประกิจ  สมทา ปร.ด.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.108 

 Mr.  Prakit  Somta ม.เกษตรศาสตร   ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1266 

 อาจารย / Lecturer พืชไรนา E-mail : agrpks@ku.ac.th

 นาย ประชา  ตรีอินทอง วท.บ.(พืชไรนา) ☎ 0-3435-1887

 Mr.  Pracha  Treeintong ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrpctt@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตร
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 นาย ประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ วท.ม.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 3209

 Mr.  Prasert  Chatwachirawong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1335

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุพืช สถิติและคอมพิวเตอร E-mail : fagrpsc@ku.ac.th

  เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุพืช

 นาง พรศิริ  เลี้ยงสกุล ปร.ด.(เคมีอินทรีย) ภายใน / internal line : 3365 ext.111  

 Mrs.  Ponsiri  Liangsakul ม.มหิดล ☎ 0-3435-1887

 อาจารย / Lecturer การศึกษาโครงการสรางและฤทธิ์ทางชีวภาพ E-mail : agrpsr@ku.ac.th

  ของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ

 นางสาว พัชรินทร  ตัญญะ ปร.ด.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.102

 Miss  Patcharin  Tanya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1887, 0-3428-1267

 อาจารย / Lecturer พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุพืช E-mail : agrprt@ku.ac.th 

 นาย พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน Ph.D.(Agronomy) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.103

 Mr.  Peerasak  Srinives U. of Illinois.,USA ☎ 0-3428-1267

 ศ. / Prof. การปรับปรุงพันธุและพันธุศาสตร E-mail : agrpss@ku.ac.th

 นาย เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน Dr.Agr.(Tropical Agriculture) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.122

 Mr.  Rewat  Lersrutaiyotin Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1887

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : agrrwl@ku.ac.th

 นาย วิทิตร  ใจอารีย Dr.rer.Agr.(Plant production and Stress ภายใน / internal line : 3365-8 ext.127 

 Mr.  Witith  Chai-Arree physiology) ☎ 0-3435-1887

 อาจารย / Lecturer Hamboldt U. zu Belin.,Germany E-mail : agrwca@ku.ac.th

  การปรับปรุงพันธุพืช,สรีรวิทยาภายใต

  สภาพแวดลอมไมเหมาะสม,Climate and 

  Microclimate

 นาย วีระพันธุ  สรีดอกจันทร ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.106

 Mr.  Weeraphan  Sridokchan ม.มหิดล ☎ 0-3435-1887

 อาจารย / Lecturer ธาตุอาหารพืช,Phytoremediation E-mail : agrwps@ku.ac.th 

 นาย สนธิชัย  จันทรเปรม Ph.D.(Agronomy) ภายใน / internal line : 3365 ext.118

 Mr.  Sontichai  Chanprame U. of Illinois at Urbara-Champaign.,USA ☎ 0-3435-1887

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ E-mail : agrstc@ku.ac.th

 นาย สมบัติ  ชิณะวงศ Ph.D.(Agriculture) ภายใน / internal line : 3100,3109

 Mr.  Sombat  Chinawong U. of Tsukuba.,Japan ☎ 0-3435-1391

 รศ. / Assoc.Prof. วิทยาการวัชพืช,พืชพลังงานสบูดํา E-mail : agrsbc@ku.ac.th

 นาย อนุรักษ  อรัญญนาค ปร.ด.(พืชไร) ภายใน / internal line : 3365-8 ext.116

 Mr.  Anuruck  Arunyanark ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-1887

 อาจารย / Lecturer พืชไร E-mail : agrara@ku.ac.th
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 นาย อภิชาติ  วรรณวิจิตร Ph.D.(Crop Science) ภายใน / internal line : 3688 ext.120

 Mr.  Apichart  Vanavichit Oregon State U.,USA ☎ 0-3435-5193 ext.116

 รศ. / Assoc.Prof. Rice Genomic and Molecular Breeding E-mail : vanavichit@gmail.com

 นางสาว อรอุมา  ตนะดุลย วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ☎ 0-3435-1887

 Miss  Orn-u-ma  Tanadul ม.เกษตรศาสตร E-mail : agromt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เกษตรศาสตร พืชไรนา

 หัวหนาภาควิชาพืชสวน  / Head of Department

 นาง กฤษณา  กฤษณพุกต D.Agr.(Agronomy) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.103,122

 Mrs.  Krisana  Krisanapook Tohoku U.,Japan ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาไมผล E-mail : agrknk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพืชสวน  

 นาย ภาสันต  ศารทูลทัต Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.136

 Mr.  Parson  Saradhuldhat U. of Hawaii.,USA ☎ 0-3428-1084-5

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน E-mail : agrpssd@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพืชสวน  

 นาง ศศิยา  ศิริพานิช M.L.A.(Architechture) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.135

 Mrs.  Sasiya  Siriphanich The U. of Georgia.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. การออกแบบและการจัดสวน  E-mail : agrsasi@ku.ac.th  

  ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร  

 รองหัวหนาภาควิชาพืชสวน  

 นาย อุณารุจ  บุญประกอบ Ph.D.(Plant Breeding) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.113

 Mr.  Unaroj  Boonprakob Texas A&M U.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุและพันธุศาสตรพืช E-mail : agrunb@ku.ac.th

  และไมผลเขตหนาว

 นาย กวิศร  วานิชกุล Dr.agr.(Fruit Physiology) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.108

 Mr.  Kawit  Wanichkul U. Bonn.,Germany ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาไมผล E-mail : agrkaw@ku.ac.th

 นาย เกรียงศักดิ์  ไทยพงษ วท.ด.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.112

 Mr.  Kriengsak  Thaipong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer การปรับปรุงพันธุและพันธุศาสตรไมผล E-mail : agrkst@ku.ac.th

 นางสาว เกียรติสุดา  เหลืองวิลัย Ph.D.(Plant Biology) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.147

 Miss  Kietsuda  Lvengwilai U. of California,Davis.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก E-mail : agrkdl@ku.ac.th

  และผลไม

 ภาคว�ชาพืชสวน / Department of Horticulture

ภายใน / internal line : 3384-5, 3389     ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889       0-3428-1086

E-mail : hort@ku.ac.th     URL : http://hort.ku.ac.th
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 นาย จริงแท  ศิริพานิช Ph.D.(Plant Physiology) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.125

 Mr.  Jingtair  Siriphanich U. of California Davis.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ศ. / Prof. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว E-mail : agrjts@ku.ac.th

  ไมผลและผัก

 นาย จุลภาค  คุนวงศ Ph.D.(Plant Breeding) ภายใน / internal line : 3897-3900 ext.314

 Mr.  Julapark  Chunwongse Cornell U.,USA ☎ 0-3428-2494

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช E-mail : agrjpc@ku.ac.th

 นาย เจริญ  ชาญวิศณุรักษ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3389

 Mr.  Charoen  Chanvisanuruk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1053 ext.3389

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ นํ้าหมักชีวภาพ,ปุยหมักแหง,ระบบนํ้าหยด E-mail : agrchc@ku.ac.th

 นาย ธนวัฒน  ณัฐพูลวัฒน ปวส.(ชางทอและประสาน) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.139

 Mr.  Thanawat  Natthapoolwat ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ชางเทคนิค งานเชื่อมโลหะและทอสงนํ้าประปา,  E-mail : agrtwnw@ku.ac.th

  ชลประทาน

 นาย ธรรมศักดิ์  ทองเกตุ Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.117

 Mr.  Thammasak  Thongket Mississipi State U.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Plant Physiology,Stress Physiology, E-mail : agrtst@ku.ac.th

  Hydroponics

 นาย ธีร  หะวานนท วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3385-7

 Mr.  Tee  Havananda ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาพืช E-mail : agrthd@ku.ac.th

 นางสาว ประภาพร  ตั้งกิจโชติ Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.108

 Miss  Prapaporn  Tangkijchote Mississippi State U.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตเห็ด E-mail : agrppt@ku.ac.th

 นาย ปราโมทย  สฤษดิ์นิรันดร Dr.Ing.(Plant Seience) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.109  

 Mr.  Pramote  Saridnirun Institute National Agronomique ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Paris-Grignon.,France E-mail : agrprsa@ku.ac.th

  การปรับปรุงพันธุพืชผัก และระบบการผลิตพืช

 นาย ปยะณัฎฐ  ผกามาศ Dr.Agr.(Seed Science and Technology) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.124

 Mr.  Piyanat  Pakamas Kyoto U.,Japan ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer  E-mail : agrpnp@ku.ac.th

 นางสาว พูนทรัพย  สืบมา วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.128

 Miss  Phunsup  Seubma ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Ornamental Horticulture E-mail : agrphs@ku.ac.th

 นาย ภาณุพงศ  ศรีออน วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3929

 Mr.  Panupong  Srioon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1053-6 ext.3929

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สรีรวิทยาไมดอก การผลิตไมดอก E-mail : agrpps@ku.ac.th
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 นาย รวี  เสรฐภักดี Ph.D.(Plant Science) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.120

 Mr.  Ravie  Sethpakdee U. of Arkansas.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 รศ. / Assoc.Prof. ไมผลและสรีรวิทยาพืชสวน E-mail : agrras@ku.ac.th 

 นางสาว ราตรี  บุญเรืองรอด Dr.nat.techn.(Food Chemistry and ภายใน / internal line : 3385-7 ext.114 

 Miss  Ratri  Boonruangrod Biotechnology) ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer U of Natural Resources and Apply E-mail : agrrtp@ku.ac.th

  Life Sciences,Vienna.,Austria 

  Food Chemistry and Biotechnology

 นาย ลพ  ภวภูตานนท Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.110

 Mr.  Lop  Phavaphutanon Texas A&M U.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยาพืชสวน และไมผล E-mail : agrlpv@ku.ac.th

 นางสาว วชิรญา  อิ่มสบาย วท.ด.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.138

 Miss  Wachiriya  Imsabai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว E-mail : agrwyi@ku.ac.th

  ดอกไมและผลไม

นาย วันชาติ  นิติพันธ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3389

Mr.  Wanchat  Nitiphan ม.เกษตรศาสตร 0-3428-1053-6 ext.3389

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ หลักและวิธีการขยายพันธุพืช,ไมผลเขตรอน, E-mail : agrwcn@ku.ac.th

  การสํารวจทรัพยากรพืชสวน

 นางสาว ศุภธิดา  ศิริสวัสดิ์ Ph.D. in Agricultural Science(Agricultral ภายใน / internal line : 3385-7 ext.129

 Miss  Supatida  Sirisawat Science) ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer U. of Tsukuba.,Japan E-mail : fagrsds@ku.ac.th

  สรีรวิทยาการผลิตไมดอกไมประดับ , 

  Molecular Biology

 นาย สุรพงษ  ดํารงกิตติกุล Dr.Agr.(Horticultural Crop Physiology) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.126

 Mr.  Surapong  Dumrongkittikule Ehime U.,Japan ☎ 0-3428-1084

 ผศ. / Assist.Prof. Seed Technology (Horticulture), E-mail : surapong.d@ku.ac.th

  Agricultural information Technology

 นาง เสริมศิริ  จันทรเปรม Ph.D.(Agronomy) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.106

 Mrs.  Sermsiri  Chanprame U. of Illinois at Urbana-Champaign.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Plant Tissue Culture & Transformation E-mail : agrsrc@ku.ac.th

 นางสาว อรรัตน  มงคลพร Ph.D.(Crop Improvement) ภายใน / internal line : 3900 ext.421

 Miss  Orarat  Mongkolporn The U. of Melbourne.,Australia ☎ 0-3428-2494 ext.421

 รศ. / Assoc.Prof. การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุง E-mail : orarat.m@ku.ac.th

  พันธุพืช

 นางสาว อัญมณี  อาวุชานนท Ph.D.(Plant Breeding and Genetics) ภายใน / internal line : 3385-7 ext.115

 Miss  Anyamanee  Auvuchanon U. of Nebraska-Lincoln.,USA ☎ 0-3428-1084-5, 0-3435-1889

 อาจารย / Lecturer การปรับปรุงพืชพันธุพืชและพันธุศาสตรพืช E-mail : agrana@ku.ac.th
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 ภาคว�ชาโรคพืช / Department of Plant Pathology

ภายใน / internal line : 3399     ☎ 0-3435-1890, 0-3428-1053-6       0-3435-1890

 หัวหนาภาควิชาโรคพืช  / Head of Department

 นาง รัชนี  ฮงประยูร Ph.D.(Microbiology) ภายใน / internal line : 3414

 Mrs.  Ratchanee  Hongprayoon Louisiana State U.,USA ☎ 0-3435-1890

 ผศ. / Assist.Prof. เซรุมวิทยาดานโรคพืชและโรคพืชท่ีเกิดจากไวรัส E-mail : agrrat@ku.ac.th

 นางสาว คนึงนิตย  เหรียญวรากร Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3900 ext.410

 Miss  Kanungnit  Reanwarakorn U. of California  Riverside.,USA ☎ 0-3435-1890

 ผศ. / Assist.Prof. ไวรัสและไวรอยดสาเหตุของโรคพืช E-mail : agrknr@ku.ac.th

 นาง จินตนา  อันอาตมงาม Ph.D.(Agricultural Science) ภายใน / internal line : 3960

 Mrs.  Jintana  Unartngam U. of Tsukuba.,Japan ☎ 0-3435-1890

 อาจารย / Lecturer อณูชีวโมเลกุลของเชื้อราสาเหตุโรคพืช E-mail : agrjne@ku.ac.th

 นาย จิระเดช  แจมสวาง Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3405-6

 Mr.  Chiradej  Chamswarng Washington State U.,USA ☎ 0-3428-1047

 รศ. / Assoc.Prof. การควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธี E-mail : agrcdc@ku.ac.th

 นางสาว ชลิดา  เล็กสมบูรณ วท.ด.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3402

 Miss  Chalida  Leksomboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1890

 ผศ. / Assist.Prof. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย   E-mail : agrchl@ku.ac.th

  การใชสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรค

 นาย ชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล Dr.sc.agr.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3424

 Mr.  Chainarong  Rattanakreetakul Georg-August U. Gottingen.,Germany ☎ 0-3435-1890

 อาจารย / Lecturer ความสัมพันธของพืชและเชื้อราสาเหตุโรคพืช

 นาย ดําเนิน  อุนศิริ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3411

 Mr.  Dumnurn  Aunsiri สถาบันราชภัฎนครปฐม ☎ 0-3435-1890

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : agrdna@ku.ac.th

 นาง ทัศนวรรณ  ทรัพยเล็ก วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 3425

 Mrs.  Tussanawan  Sublek ส.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3435-1327

 นักวิทยาศาสตร เคมีทั่วไป E-mail : agrtwn@ku.ac.th

 นาง พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ D.Agr.Sc.(Plant Virology) ภายใน / internal line : 3653

 Mrs.  Pissawan  Chiemsombat U. of Osaka Prefecture.,Japan ☎ 0-3435-1890

 ผศ. / Assist.Prof. ไวรัสและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส E-mail : agrpwc@ku.ac.th

 นาย รณภพ  บรรเจิดเชิดชู วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3408

 Mr.  Ronnapop  Bunjoedchoedchu ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1890

 อาจารย / Lecturer โรคผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว  โรคของเมล็ด E-mail : agrrpb@ku.ac.th
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 นางสาว รัติยา  พงศพิสุทธา Ph.D.(Agriculture) ภายใน / internal line : 3403

 Miss  Ratiya  Pongpisutta The U. of Sydney.,Australia ☎ 0-3435-1890

 ผศ. / Assist.Prof. อณูชีวโมเลกุลของเชื้อราและเชื้อราสาเหตุ E-mail : agrryp@ku.ac.th

  โรคพืช

 นาง วรรณวิไล  อินทนู วท.ด.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3405-6

 Mrs.  Wanwilai  Intanoo ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1047

 ผศ. / Assist.Prof. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา   E-mail : agrwli@ku.ac.th

  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

 นาย วิชัย  โฆสิตรัตน Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3900

 Mr.  Wichai  Kositratana U. of California, Riverside.,USA ☎ 0-3428-2494-7

 รศ. / Assoc.Prof. โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและอณูชีววิทยา E-mail : agrwck@ku.ac.th

  ดานโรคพืช

 นาง ศศิธร  วุฒิวณิชย วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 3400

 Mrs.  Sasitorn  Vudhivanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1890

 รศ. / Assoc.Prof. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและโรคของผัก E-mail : agrstv@ku.ac.th

 นาย สมชาย  สุขะกูล วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3407

 Mr.  Somchai  Sukhakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1890

 รศ. / Assoc.Prof. โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอยและ E-mail : agrscsk@ku.ac.th

  การควบคุมโรคโดยสารเคมี

 นาย สมนึก เชื้อวงศสกุล วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3412

 Mr.  Somnuk  Cheawongskul สถาบันราชภัฎนครปฐม ☎ 0-3435-1327

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : agrsoc@ku.ac.th

 นางสาว สุจินต  ภัทรภูวดล Ph.D.(Plant  Biotechndogy) ภายใน / internal line : 3900 ext.414 

 Miss  Sujin  Patarapuwadol The U. of Sydney.,Australia ☎ 0-3428-2494-7

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและอณูชีวโมเลกุล E-mail : agrsujp@ku.ac.th

  ของเชื้อรา

 นาย สุพัฒน  อรรถธรรม Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 3696

 Mr.  Supat  Attathom U. of Carifornia.,USA ☎ 0-3435-1890

 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตตนพันธุพืชปราศจากเชื้อไวรัส E-mail : agrspa@ku.ac.th

  การสรางพืชตานทานโรคโดยพันธุวิศวกรรม

 นาง สุภาพร  กลิ่นคง วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3900 ext.420

 Mrs.  Supaporn  Klinkong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-2494-7

 ผศ. / Assist.Prof. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาและ E-mail : agrsup@ku.ac.th

  การวินิจฉัยโรคและการจําแนกเชื้อโดยใช

  เทคนิคชีวโมเลกุล
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 นางสาว สุภาวดี  แกวสด บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบริหารงานบุคคล) ภายใน / internal line : 3399

 Miss  Supawadee  Keawsod ม.เอเชียอาคเนย ☎ 0-3435-1890

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : agrsdks@ku.ac.th

 นางสาว อมรศรี  ขุนอินทร วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3404

 Miss  Amornsri  Khun-in ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1890

 อาจารย / Lecturer ไสเดือนฝอยศัตรูพืชและการควบคุมชีววิธี E-mail : agramsk@ku.ac.th

 นาง อารีรัตน  แดงกระจาง วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 3425

 Mrs.  Areerat  Daengkrajang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1327

 นักวิชาการเกษตร

 นาย อุดม  ฟารุงสาง วท.ม.(จุลชีววิทยา) ☎ 0-3435-1890

 Mr.  Udom  Farungsang ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrudf@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว, โรคของเมล็ดพันธุ

 หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  / Head of Department 

 นาย ชัชชัย  แกวสนธิ วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3416-8 ext.106

 Mr.  Chatchai  Keosonthi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1891

 ผศ. / Assist.Prof. สงเสริมการเกษตร E-mail : agrcke@ku.ac.th

 นาย เกษมสันต  สกุลรัตน ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  ภายใน / internal line : 3416-8 ext.117

 Mr.  Kasamesant  Sakoolrat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1891

 อาจารย / Lecturer การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร, E-mail : agrkss@ku.ac.th

  นิเทศศาสตรเกษตรและเทคโนโลยีการศึกษา

 นางสาว คนึงรัตน  คํามณี วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3415-7 ext.113

 Miss  Kanungrat  Kummanee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1891

 อาจารย / Lecturer สงเสริมการเกษตร E-mail : agrkrk@ku.ac.th

 นางสาว จิรัฐินาฏ  ถังเงิน วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา E-mail : agrjnt@ku.ac.th

 Miss  Jirattinart  Thungngern ชุมชนและชนบท)

 อาจารย / Lecturer ม.มหิดล

 นาย เชิดพงษ  ขีระจิตต ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ☎ 0-3435-1891

 Mr.  Cherdpong  Kheerajit ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrcpk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีการศึกษา

 นางสาว ณัฐชนา  พวงทอง ปร.ด.(ประชากรศึกษา) ภายใน / internal line : 3415-8 ext.108

 Miss  Nutchana  Puangthong ม.มหิดล ☎ 0-3435-1891

 อาจารย / Lecturer ประชากรศึกษา,การศึกษาในกลุมองคกร E-mail : agrncn@ku.ac.th

  ชุมชน,สังคมวิทยา

 ภาคว�ชาสงเสร�มและนิเทศศาสตรเกษตร / 
Department of Agricultural Extension and Communication

ภายใน / internal line : 3415-8     ☎ 0-3435-1891       0-3428-1425
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 นาง ทิพวัลย  สีจันทร Dr.Ing.(Agricultural Development) ☎ 0-3435-1891

 Mrs.  Thippawal  Srijantr Institut National Agronomique, E-mail : agrtws@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Paris-Grignon.,France

  การพัฒนาการเกษตร การสงเสริมการเกษตร

  การพัฒนาชุมชน 

 นางสาว นริศรา  อินทะสิริ วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3416-8 ext.114

 Miss  Narisara  Intasiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1891

 อาจารย / Lecturer งานฝกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย E-mail : agrnri@ku.ac.th 

 นางสาว พันธจิตต  พรประทานสมบัติ Dr.agr.(Agricultural Economics) ภายใน / internal line : 3416-7 ext.112

 Miss  Panchit  Pornpratansombat U. of Giessen.,Germany ☎ 0-3435-1891

 ผศ. / Assist.Prof. สงเสริมการเกษตร E-mail : agrpcp@ku.ac.th

 นาย รพี  ดอกไมเทศ ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)  E-mail : agrrpd@ku.ac.th

 Mr.  Rapee  Dokmaithes ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer 

 นางสาว ศุภพร  ไทยภักดี Ph.D.(College Teaching(Computer  ภายใน / internal line : 3416-8 ext.103

 Miss  Supaporn  Thaipakdee Education and cognitive Systems)) ☎ 0-3435-1891

 รศ. / Assoc.Prof. U. of North Texas.,USA E-mail : agrspp@ku.ac.th

  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

 นาย สุเมธ  ชัยไธสง นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) ภายใน / internal line : 3416-8 ext.107

 Mr.  Sumate  Chaithaisong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1891

 อาจารย / Lecturer การสื่อสารมวลชน E-mail : sumate.c@ku.ac.th

 นาง เอมอร  อังสุรัตน Ph.D.(Agricultural Economics) ☎ 0-3435-1891 ext.118

 Mrs.  Am-On  Aungsuratana Tokyo U. of Agriculture.,Japan E-mail : agrama@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. สงเสริมการเกษตร

 

 หัวหนาภาควิชาสัตวบาล  / Head of Department

 นาย เสกสม  อาตมางกูร Ph.D.(Poultry Science) ภายใน / internal line : 3433

 Mr.  Seksom  Attamangkune Oregon State U.,USA ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. โภชนศาสตร (สัตวปก) โภชนศาสตรสัตว E-mail : agrsea@ku.ac.th

  กระเพาะเดี่ยว

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาล ฝายบริหาร  

 นาย สุริยะ  สะวานนท Ph.D.(Bioresources and Production Science) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.108

 Mr.  Suriya  Sawanon Hokkaido U.,Japan ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. การผลิตสัตว E-mail : agrsusa@ku.ac.th

ภาคว�ชาสัตวบาล / Department of Animal Science 

ภายใน / internal line : 3427-30      ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428       0-3435-1892 ext. 102

E-mail : agratp@ku.ac.th    URL : http://aggie.kps.ku.ac.th/animal/index.html
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 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาล ฝายกิจกรรมนิสิตและกิจการพิเศษ  

 นาย เนรมิตร  สุขมณี Ph.D.(Animal Science) E-mail : agrnms@ku.ac.th

 Mr.  Neramit  Sookmanee U of the Philippines at Los Ban.,Philippines

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุสุกร

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาล ฝายวิชาการและบริการวิชาการ  

 นาง ยุวเรศ  เรืองพานิช Ph.D.(Nutrition) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.114

 Mrs.  Yuwares  Ruangpanit North Carolina State U.,USA ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดียว E-mail : agryos@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาล ฝายการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  

 นาง อรประพันธ  สงเสริม Ph.D.(Animal Science) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.107

 Mrs.  Ornprapun  Songserm The U. of Tennessee.,USA ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. โภชนศาสตรสัตวปก E-mail : agropp@ku.ac.th

 นาย ขุนพล  พงษมณี วท.ม.(สรีรวิทยาการสัตว) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.123

 Mr.  Koonphol  Pongmanee จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาการสัตว E-mail : agrkpp@ku.ac.th

 นาย คงปฐม  กาญจนเสริม วท.ม.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.121

 Mr.  Kongpatom  Karnjanasirm ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 อาจารย / Lecturer โคนม E-mail : agrkpk@ku.ac.th

 นาย จีระชัย  กาญจนพฤฒิพงศ Ph.D.(Ruminant Nutrition) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.104

 Mr.  Jeerachai  Kanjanapruthipong U. of New England.,Australia ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 รศ. / Assoc.Prof. โภชนศาสตร (สัตวกระเพาะรวม) การจัดการ E-mail : agrjck@ku.ac.th

  ฝูงโคนม, นิเวศนวิทยาในกระเพาะหมัก

 นาง นวลจันทร  พารักษา Dr.Agr.(Animal Nutrition) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.105

 Mrs.  Nuanchan  Paraksa Justus-Liebig U Giessen.,Germany ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 รศ. / Assoc.Prof. โภชนศาสตรกระเพาะเดี่ยว,การตรวจสอบ E-mail : agrnupa@ku.ac.th

  คุณภาพอาหารสัตว

 นาย นาม  บัวทอง วท.ม.(การผลิตสัตว) ภายใน / internal line : 3783

 Mr.  Nam  Buathong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1033

 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ โคนม E-mail : agrnbt@ku.ac.th

 นาย นิติพงศ  หอมวงษ สพ.บ. E-mail : agmph@ku.ac.th

 Mr.  Nitipong  Homwong ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาสัตว

 นาย ประหยัด  ทิราวงศ วท.ม.(สัตวศาสตร) E-mail : agrpyt@ku.ac.th

 Mr.  Prayad  Thirawong ม.เชียงใหม

 อาจารย / Lecturer 

 นาย เลอชาติ  บุญเอก Ph.D.(Ruminant digestive physiology) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.103

 Mr.  Lerchart  Boon-Ek The U. of Melbourne.,Australia ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยาโคนม,แพะ-แกะ E-mail : agrlcb@ku.ac.th
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 นาง วนิดา  สืบสายพรหม ปร.ด.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.117

 Mrs.  Wanida  Suebsaiprom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 อาจารย / Lecturer การจัดการสิ่งแวดลอม E-mail : agrwdj@ku.ac.th

 นาย วรเทพ  ชมภูนิตย วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3777

 Mr.  Worathap  Chompuhnit ส.ราชภัฏนครปฐม E-mail : agrwtc@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ พืชอาหารสัตว

 นาง วรรณี  ชิวปรีชา วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.113

 Mrs.  Wannee  Chewprecha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ วิเคราะหอาหารสัตว E-mail : agrwnc@ku.ac.th

 นาย วรวิทย  สิริพลวัฒน Dr.Agr.(Animal Genetics and Breeding) E-mail : agrvvs@ku.ac.th

 Mr.  Voravit  Siripholvat Nagoya U.,Japan

 รศ. / Assoc.Prof. ปรับปรุงพันธุสัตวปก การปรับใชพันธุศาสตร

  โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุสัตวปก

 นางสาว วันวิสา  ชุมเงิน วท.ม.(ความปลอดภัยของอาหาร) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.122

 Miss  Wanwisa  Chumngoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 นักวิทยาศาสตร ความปลอดภัยของอาหาร

 นางสาว วาณี  ชัยวัฒนสิน Ph.D.(Animal  Science) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.110

 Miss  Wanee  Chaiwatanasin U of the Philippines.,Philippines ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุสัตว(Animal Breeding) E-mail : agrwan@ku.ac.th

 นาย ศรีสุวรรณ  ชมชัย วท.ม.(เกษตรศาสตร) E-mail : agrswc@ku.ac.th

 Mr.  Srisuwan  Chomchai ม.เกษตรศาสตร

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยา (สุกร)

 นาง ศศิธร  นาคทอง Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 3795

 Mrs.  Sasithorn  Nakthong Mississippi State U.,USA E-mail : agrsas@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. ความปลอดภัยของอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ

 นาย สมิต  ยิ้มมงคล ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ภายใน / internal line : 3777

 Mr.  Smith  Yimmongkol ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrsmy@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตสัตว (โคเนื้อ) การผลิตโคเนื้อ, 

  การผลิตโคขุน

 นางสาว สิรินทรพร  สินธุวณิชย Dr.Agr.(Dairy Cattle Physiology) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.116

 Miss  Sirinporn  Sindhuvanich Justus-Leibig U. Giessen.,Germany ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยา (โคนม) E-mail : agrsrsn@ku.ac.th 

 นางสาว สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง Ph.D.(Animal Science) ภายใน / internal line : 3427-30 ext.115

 Miss  Sukanya  Rattanatabtimtong The University of Tennessee.,USA ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยา , แพะ-แกะ E-mail : agrsura@ku.ac.th
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 นางสาว สุกัญญา  ยุงระแหง M.S.(Animal  Science)

 Miss  Sukanya  Yungrahang National Chung Hsing U.,Taiwan

 อาจารย / Lecturer Animal  Science

 นาย สุเจตน  ชื่นชม Dr.Med.Vet(Meat Hygiene and Meat  ภายใน / internal line : 3427-30 ext.106

 Mr.  Sujate  Chaunchom Technology) ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 ผศ. / Assist.Prof. The School of Veterinary Medicine  E-mail : agrsuc@ku.ac.th

  Hannov.,Germany

  สรีรวิทยาและสุขภาพสัตว (สุกร)

 นาย สุชาติ  สงวนพันธุ บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3786-7

 Mr.  Suchart  Sanuanthan ม.ราชภัฏสวนดุสิต E-mail : agrscs@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

 นาย สุพัตร  ฟารุงสาง วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 3434

 Mr.  Supat  Faarungsang ม.เกษตรศาสตร E-mail : fagrspf@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. การปรับปรุงพันธุ (สุกร), คอมพิวเตอรและ

  สถิติ สารสนเทศการเกษตร, bioinformatics

 นาง อรทัย  จินตสถาพร วท.ม.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3786-7

 Mrs.  Oratai  Jintasataporn ม.เกษตรศาสตร E-mail : agrott@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 นาย อรรถวุฒิ  พลายบุญ วท.ม.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3435

 Mr.  Atthawoot  Plaiboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1892, 0-3428-1428

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : agratp@ku.ac.th
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คณะว�ทยาศาสตรการกีฬา / Faculty of Sports Science
ภายใน / internal line : 3940-43                ☎  0-3435-5258                   0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th  URL : http://www.sps.kps.ku.ac.th

 คณบดี  / Dean

 นาง ราตรี  เรืองไทย Ed.D.(Physical Education : Kinesiology ภายใน / internal line : 3940 ext. 1012

 Mrs.  Ratree  Ruangthai of Exercise) ☎ 0-3435-5258 
 ผศ. / Assist.Prof. U. of Northern Colorado,USA E-mail : fedurts@ku.ac.th

  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 

  การออกกําลังกายในนํ้า

 รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

 นาย อภิลักษณ  เทียนทอง วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1019 

 Mr.  Apilux  Theanthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof. การฝกดวยนํ้าหนักในนักกีฬา,ผูฝกสอน E-mail : fedualt@ku.ac.th

  สมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเทนนิส

  และกอลฟ 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  / Associate Dean for Academic Affairs and International Affairs

 นางสาว อาภัสรา  อัครพันธุ ปร.ด.(โภชนศาสตร) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1010 

 Miss  Apasara  Arkarapanthu ม.มหิดล ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer โภชนาการในการออกกําลังกายและกีฬา  E-mail : feduapa@ku.ac.th

  สรีรวิทยาของการออกกําลังกายและกีฬา

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3943                   ☎ 0-3435-5258                       0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ    

 นาง มณฑนี  อุบลสิงห ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3943

 Mrs.  Monthanee  Ubolsing ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-5258

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : kpsmnu@ku.ac.th

 นางสาว กนกวรรณ  ขัดโพธิ์ บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1006

 Miss  Kanokwan  Khatpho ม.ศรีปทุม ☎ 0-3435-5258

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : fsskwk@ku.ac.th

 นางสาว ชนาภา  อินจัน ศศ.บ.(นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)) ภายใน / internal line : 3943

 Miss  Chanabha  Injun ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-5258

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengcpi@ku.ac.th

 วาที่เรือตรี เชิงชาย  วังสตางค ร.น. ค.อ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 3943

 Acting Sub.Lt.  Choengchai   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3435-5258

 Wangsatang. Rtn.  E-mail : fssccw@ku.ac.th

 นักวิชาการคอมพิวเตอร
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 นางสาว ดลนภา  การักษ ศ.บ. ภายใน / internal line : 3940-3

 Miss  Dolnapa  Karak ม.ทักษิณ ☎ 0-3435-5258

 นักวิชาการศึกษา

 นางสาว ธนาภรณ  แดงสูงเนิน บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1006

 Miss  Thanapron  Dangsugnune ม.ศรีปทุม ☎ 0-3435-5258

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : fsstnp@ku.ac.th

 นางสาว ปยมาศ  เซี่ยงฉิน บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3943

 Miss  Piyamat  Siangchin ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3435-5258

 บุคลากร  E-mail : fsspym@ku.ac.th

 นาง รสสุคนธ  ทองเสมอ บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1006

 Mrs.  Rossukon  Thongsamer ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3435-5258

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : kpsrkt@ku.ac.th

 นางสาว เรวดี  ภูอุดม ศ.บ.(เศรษฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3940-3

 Miss  Reawadee  Poo-udom ม.แมโจ ☎ 0-3435-5258

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : fssrdp@ku.ac.th

 นาย สิทธิ์  ธีรสรณ D.B.A.(Business Administration) ภายใน / internal line : 3940-3

 Mr.  Sid  Terason U. of Sarasota ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof.

 นาย โสภณ  สระทองมา บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 3943

 Mr.  Sopon  Sratongma ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : fsssps@ku.ac.th

สาขาว�ชาการจัดการทางการกีฬา / Sports Management Program

ภายใน / internal line : 3940 ext.1012               ☎ 0-3435-5258                       0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th

 หัวหนาสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(รักษาราชการแทน)  / Head of Department

 นาง ราตรี  เรืองไทย Ed.D.(Physical Education : Kinesiology ภายใน / internal line : 3940 ext. 1012

 Mrs.  Ratree  Ruangthai of Exercise) ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof. U. of Northern Colorado,USA E-mail : fedurts@ku.ac.th

  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 

  การออกกําลังกายในนํ้า 

 นางสาว เพ็ญนิภา  พูลสวัสดิ์ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940

 Miss  Phennipha  Phunsawat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer การตลาดทางการกีฬา E-mail : fssppp@ku.ac.th

 นาย อิษฎี  กุฏอินทร Ph.D.(Sport and Exercise Science :  ภายใน / internal line : 3940

 Mr.  Issadee  Kutintara Sport Administration) ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer U. of Northern Colorado,USA E-mail : fssidk@ku.ac.th

  การจัดการทางการกีฬา
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 หัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา  / Head of Department

 นาย ไพฑูรย  วงศอนุการ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1019

 Mr.  Paitoon  Wong-Anukan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258 

 อาจารย / Lecturer ผูฝกสอนสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา E-mail : feduptw@ku.ac.th

  และกีฬาฟุตบอล

 นางสาว นันทวัน  เทียนแกว วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1009

 Miss  Nanthawan  Thienkaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ผูฝกสอนการออกกําลังกาย E-mail : fssnwt@ku.ac.th

 นางสาว วิมลมาศ  ประชากุล ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ ภายใน / internal line : 3940 ext. 1004

 Miss  Wimonmas  Prachakul การกีฬา) ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ม.บูรพา E-mail : fsswmm@ku.ac.th

  วิทยาศาสตรการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา 

  และการออกกําลังกาย 

 นางสาว สุพัชรินทร  ปานอุทัย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ ภายใน / internal line : 3940 ext. 1019

 Miss  Supatcharin  Pan-uthai การกีฬา) ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ม.บูรพา E-mail : fsssrp@ku.ac.th

  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย,

  การใหคําปรึกษาทางจิตวิทยาการกีฬา 

 นาย อภิลักษณ  เทียนทอง วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1019

 Mr.  Apilux  Theanthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof. การฝกดวยนํ้าหนักในนักกีฬา,ผูฝกสอน E-mail : fedualt@ku.ac.th

  สมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเทนนิสและกอลฟ

 นาย อภิวัฒน  จําเดิม วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1004

 Mr.  Apiwat  Jamdarm ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ผูฝกกีฬา E-mail : fssawj@ku.ac.th

สาขาว�ชาจ�ตว�ทยาการกีฬา / Sports Psychology Program

ภายใน / internal line : 3940 ext.1019                 ☎  0-3435-5258                 0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th

สาขาว�ชาช�วกลศาสตรการกีฬา / Sports Biomechanics Program

ภายใน / internal line : 3940              ☎  0-3435-5258                  0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th

 หัวหนาสาขาวิชาชีวกลศาสตรการกีฬา  / Head of Department

 นางสาว อําพร  ศรียาภัย วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 

 Miss  Amphorn  Sriyaphai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer การกีฬากับการแพทยและกายภาพบําบัด E-mail : feduapsp@ku.ac.th

  ทางการกีฬา
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 นางสาว ไพลิน  เผือกประคอง วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1018

 Miss  Pailin  Puagprakong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer เวชศาสตรการกีฬา E-mail : fssplp@ku.ac.th

 นาย วุฒิไกร  นอยพันธ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940

 Mr.  Wuttigrai  Noipant ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer Sport Biomechanic and Bicycling Science E-mail : fsswgn@ku.ac.th

 นางสาว สมภิยา  สมถวิล วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1021

 Miss  Sompiya  Somthavil ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer เวชศาสตรการกีฬา E-mail : fsssys@ku.ac.th

 นางสาว สิริพร  ศศิมณฑลกุล Ph.D.(Biomechanies) ภายใน / internal line : 3940

 Miss  Siriporn  Sasimontonkul Oregon State U.,USA ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof. ชีวกลศาสตร,เวชศาตรการกีฬาและสรีรวิทยา E-mail : fedusrs@ku.ac.th

  ของการออกกําลังกาย 

 นาย อาริสร  กาญจนศิลานนท วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1018

 Mr.  Aris  Kanjanasilanont ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ชีวกลศาสตรการกีฬา และการนวดเพื่อสุขภาพ E-mail : fssark@ku.ac.th

สาขาว�ชาสร�รว�ทยาการออกกําลังกาย / Exercise Physiology Program

ภายใน / internal line : 3940 ext.1012           ☎  0-3435-5258                   0-3435-5258

E-mail : sps.kps@ku.ac.th

 หัวหนาสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย  / Head of Department

 นาย จักรพงษ  ขาวถิ่น ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ ภายใน / internal line : 3940-3 ext. 1018

 Mr.  Jakapong  Khaothin การกีฬา) ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer ม.บูรพา E-mail : fssjpk@ku.ac.th 

  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและกีฬา,

  เวชศาสตรการกีฬา

 นาง ราตรี  เรืองไทย Ed.D.(Physical Education :  ภายใน / internal line : 3940 ext. 1012

 Mrs.  Ratree  Ruangthai Kinesiology of Exercise) ☎ 0-3435-5258

 ผศ. / Assist.Prof. U. of Northern Colorado,USA E-mail : fedurts@ku.ac.th

  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 

  การออกกําลังกายในนํ้า 

 นางสาว อาภัสรา  อัครพันธุ ปร.ด.(โภชนศาสตร) ภายใน / internal line : 3940 ext. 1010

 Miss  Apasara  Arkarapanthu ม.มหิดล ☎ 0-3435-5258

 อาจารย / Lecturer โภชนาการในการออกกําลังกายและกีฬา  E-mail : feduapa@ku.ac.th

  สรีรวิทยาของการออกกําลังกายและกีฬา
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โครงการปร�ญญาโท สาขาว�ทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ) /
Master of Science Program in Sports Science

ภายใน / internal line : 2185                ☎  0-2942-8675                    0-2942-8675

 ประธานโครงการ  / Chairman 

 นาง สุพิตร  สมาหิโต Ph.D.(Measurement Methology) ภายใน / internal line : 3940 

 Mrs.  Supitr  Samahito Oregon State U., USA ☎ 0-3435-5258

 รศ. / Assoc.Prof. ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา/ E-mail : usst@ku.ac.th

  จิตวิทยาการกีฬา

 เลขานุการโครงการ  

 นาง วัลลีย  ภัทโรภาส กศ.บ.(พลานามัย) ภายใน / internal line : 3940

 Mrs.  Wanlee  Pattaropas ว.วิชาการศึกษาประสานมิตร ☎ 0-3435-5258

 รศ. / Assoc.Prof. การสอนพลศึกษา E-mail : feduwlp@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว พิมพนภา  อําเอี่ยม ศศ.บ.(การโรงแรม) ภายใน / internal line : 2185

 Miss  Pimnapa  Amaium ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8675

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ) / 
Doctor of Philosophy Program in Sports Science

ภายใน / internal line : 2185                       ☎  0-2942-8675                        0-2942-8675

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง สุพิตร  สมาหิโต Ph.D.(Measurement Methology) ภายใน / internal line : 3940

 Mrs.  Supitr  Samahito Oregon State U., USA ☎ 0-3435-5258

 รศ. / Assoc.Prof. ระเบียบและวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา/ E-mail : usst@ku.ac.th

  จิตวิทยาการกีฬา 

 เลขานุการโครงการ  

 นาง วัลลีย  ภัทโรภาส กศ.บ.(พลานามัย) ภายใน / internal line : 3940

 Mrs.  Wanlee  Pattaropas ว.วิชาการศึกษาประสานมิตร ☎ 0-3435-5258

 รศ. / Assoc.Prof. การสอนพลศึกษา E-mail : feduwlp@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ธันยสุดา  วชิระทวีสิทธิ์ นศ.บ.(การโฆษณา) ภายใน / internal line : 2185

 Miss  Thansuda  Wachirataweesit ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8675

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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คณะว�ศวกรรมศาสตร กำแพงแสน / Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen
ภายใน / internal line : 3500-6          ☎ 0-3435-1897          7 0-3435-1897

URL : http://www.eng.kps.ku.ac.th

 คณบดี  / Dean

 นาย บัญชา  ขวัญยืน Ph.D.(Civil Engineering) E-mail : fengbak@ku.ac.th

 Mr. Bancha  Kwanyuen Colorado State U. , USA

 รศ. / Assoc.Prof. Water Management/Groundwater

  Modelling Analysis of Flood and Drought

 รองคณบดีฝายการศึกษา  / Associate Dean for Education Affairs

 นาย สมชาย  ประยงคพันธ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7417

 Mr. Somchai  Prayongphan Nagoya U.,Japan ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโยธา E-mail : fengscpp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

 นาย นิมิตร  เฉิดฉันทพิพัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7201

 Mr. Nimit  Cherdchanpipat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5 ext. 7201

 ผศ. / Assist.Prof. การออกแบบระบบชลประทาน/วิศวกรรม E-mail : fengnmc@ku.ac.th

  ชลศาสตร

 รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research

 นาย เชาว  อินทรประสิทธิ์ Ph.D.(Post-Harvest and Food Process E-mail : fengchi@ku.ac.th

 Mr. Chouw  Inprasit Engineering)

 ผศ. / Assist.Prof. Asian Institute of Technology

  ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

 รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

 นาย ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ Ph.D.(Agricultural and Forest Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Prathuang  Usaborisut U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-3435-1896

 รศ. / Assoc.Prof. Soil Compaction Agricultural, Machinery E-mail : fengptu@ku.ac.th

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7006          ☎ 0-3435-1897          7 0-3435-1404

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

 นาง วัฒนา  พึ่งชัย ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7000

 Mrs. Wattana  Pungchai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1074

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  E-mail : fengwnpc@ku.ac.th

 นางสาว กรรณิการ  ปูนอย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7122

 Miss  Kannika Poonoi   ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1074-5 ext. 7122

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน งานบริหาร/งานแผน E-mail : fengknk@ku.ac.th
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 นาย ทีปกร  ศิริวรรณ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Teepakorn  Siriwan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-2853

 อาจารย / Lecturer Computer  network,Bioinformatics,VLSI  E-mail : fengtpk@ku.ac.th

  Testing

 นาย ธนันชัย  ยั่งยืน วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7016

 Mr. Tananchai  Yungyuen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 นาง นภัสวรรณ  คำฝน บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7009

 Mrs. Napatsawan  Kumfun ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1075

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : fengnps@ku.ac.th

 นาง นวพร  ออนประทุม ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7012

 Mr. Navaporn  Aoonpatoom วค.สวนสุนันทา ☎ 0-3428-1075

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  E-mail : fengnva@ku.ac.th

 นางสาว เพชรนอย  ยอดอยูดี ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7006

 Miss  Petchnoy  Yorduoodee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5,0-3435-1897

 บุคลากร  E-mail : fengpny@ku.ac.th

 นางสาว ภารดี  แซอึ้ง วท.ม.(เกษตรศาสตร(พืชไร)) E-mail : fengpds@ku.ac.th

 Miss  Pharadee  Sae-eung ม.เกษตรศาสตร

 นักวิจัยชำนาญการ

 นางสาว วรรณรัตน  บานแยม วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3505-6 ext. 7527

 Miss  Wannarat  Banyam ส.ราชภัฏเพชรบุรี ☎ 0-3428-1074-5

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : kpswrb@ku.ac.th

 นาง ศรีเรือน  มากมูล อ.ศศ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7001

 Mrs. Sriruen  Makmun ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1074

 ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน  E-mail : fengsrm@ku.ac.th

 นาง สมแกว  อยูสำราญ บช.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7003

 Mrs. Somkaew  Yoosamran ม.เอเซียอาคเนย ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1074

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  E-mail : fengsky@ku.ac.th

 นาง สุกัญญา  พันยุโดด บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7005

 Mrs. Sukanya  Panyudoat ส.ราชภัฎนครปฐม ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1074

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : fengsyp@ku.ac.th

 นาง เสาวณีย  ไมจันทร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7015

 Mrs. Saowanee  Maichan วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1074

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail : fengswm@ku.ac.th

 นาย อรรถวุทธิ์  รื่นเริงใจ วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) E-mail : fengavr@ku.ac.th

 Mr. Atthavute  Ruenruengjai จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วิศวกรชำนาญการ
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 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  / Head of Department

 นาย อนุพันธ  เทอดวงศวรกุล Ph.D.(Agricultural Engineering for Package ภายใน / internal line : 7534

 Mr. Anupun  Terdwongworakul Machinary and Package Testing) ☎ 0-3435-1896

 รศ. / Assoc.Prof. Cranfi eld U., U.K E-mail : fengant@ku.ac.th

  Non-destructive evaluation of fruit quality

 นางสาว แกวกานต  พวงสมบัติ วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3510-3531

 Miss  Kaewkarn  Phuangsombut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1896

 อาจารย / Lecturer เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว  E-mail : fengkkb@ku.ac.th 

 นางสาว งายงาม  ประจวบวัน M.Eng.(Post Harvest and Food Process ภายใน / internal line : 3540-6 ext. 7104

 Miss  Ngaingam  Prajuabwan Engineering) ☎ 0-3435-1896

 อาจารย / Lecturer Asian Institute of Technology E-mail : fengngn@ku.ac.th

 นาย ชูชัย  ชุมพงศ ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Choochai  Chompong รร.นครปฐมเทคโนโลยี ☎ 0-3435-1896

 ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน  E-mail : fengchcm@ku.ac.th

 นาย ณรงค  อุนคง วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3514 ext. 3500-6, 7107

 Mr. Narong  Oonkong วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1896

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ  E-mail : fengnao@ku.ac.th

 นาย ธัญญา  นิยมาภา D.Agr.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Thanya  Niyamapa Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1896

 รศ. / Assoc.Prof. Soil Dynamics in tillage, Soil Compaction , E-mail : fengtyn@ku.ac.th

  Agricultural Machinery Design , Farm 

  Mechanization

 นาง นงลักษณ  สมันตรัฐ วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 3530

 Mrs. Nonglak  Samantarat ม.เชียงใหม ☎ 0-3435-1896

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมสิ่งแวดลอม E-mail : fengnllg@ku.ac.th

 นาย ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ Ph.D.(Agricultural and Forest Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Prathuang  Usaborisut U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-3435-1896

 รศ. / Assoc.Prof. Soil Compaction Agricultural, Machinery E-mail : fengptu@ku.ac.th

 นางสาว พิมพพรรณ  ปรืองาม วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) E-mail : fengpppn@ku.ac.th

 Miss  Pimpan  Pruengam ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเกษตร / Department of Agricultural Engineering

 ภายใน / internal line : 3510          ☎ 0-3435-1896          7 0-3435-1896
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 นาย ภรต  กุญชร ณ อยุธยา M.Eng.(Agricultural Machinnery ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Bharata  Kunjara and Management) ☎ 0-3435-1896
 ผศ. / Assist.Prof. ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย E-mail : fengbrk@ku.ac.th
  การแปรสภาพวัสดุเกษตร ,การใชวัสดุเหลือ
  ทิ้งทางการเกษตร ,การตัด

 นาย วัชรพล  ชยประเสริฐ Ph.D.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Watcharapol  Chayaprasert Purdue U.,U.S.A. ☎ 0-3435-1896
 อาจารย / Lecturer Grain storuge, Fumigation, Automatic  E-mail : fengwpc@ku.ac.th
  control

 นาย วันรัฐ  อับดุลลากาซิม Ph.D.(Biosphere Resource Science and ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Wanrat  Abdullakasim Technology) ☎ 0-3435-1896
 อาจารย / Lecturer U. of Tsukuba,Japan E-mail : fengwra@ku.ac.th
  เครื่องจักรกลเกษตร ,พลศาสตรของดิน

 นาย วิชัย  หมอยาดี ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป) ภายใน / internal line : 3517

 Mr. Wichai  Moyadee ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1896
 ชางเครื่องยนตชำนาญงาน

 นาย วิชา  หมั่นทำการ M.Eng.(Agricultural Machinnery and ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Vicha  Manthamkan Managenent) ☎ 0-3435-1896
 รศ. / Assoc.Prof. ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย E-mail : fengvcm@ku.ac.th
  Harvesting machinery & Agricultural Machine

 นาย ศักดา  จันทรทอง ปวส.(เครื่องกลไฟฟา) ภายใน / internal line : 3517

 Mr. Sakda  Chanthong ว.เทคนิคนครปฐม  ☎ 0-3435-1896
 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengsdc@ku.ac.th

 นาย ศิริศักดิ์  เชิดเกียรติพล วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร) E-mail : fengsrcp@ku.ac.th

 Mr. Sirisak  Chidkiattipol ม.เกษตรศาสตร
 อาจารย / Lecturer Soil dynamics, Terra machanics

 นาย ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3510
 Mr. Siwalak  Pathaveerat U. of California,Davis,U.S.A ☎ 0-3435-1896
 ผศ. / Assist.Prof.  วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผลไม  E-mail : fengslp@ku.ac.th
  วิศวกรรมการแปรรูป สภาพผลิตผลเกษตร

 นาย ศุภชัย  กุลมุติวัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) E-mail : fengsck@ku.ac.th
 Mr. Supachai  Kulmutiwat ม.เกษตรศาสตร
 อาจารย / Lecturer

 นาย สมยศ  เชิญอักษร Ph.D.(Agricultural Engineering) E-mail : fengsyc@ku.ac.th
 Mr. Somyot  Chirnaksorn U. of Tennessee,U.S.A
 รศ. / Assoc.Prof. การอบแหงวัสดุเกษตรและอาหาร ,
  เคร่ืองมือและการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร ,
  การประยุกตใชคอมพิวเตอร
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 นาย สุพจน  วางมูล ปวส.(ชางยนต) ☎ 0-3435-1896

 Mr. Suphot  Wangmoon ว.เทคนิคนครปฐม

 ชางเครื่องยนตชำนาญงานพิเศษ ทางดานเครื่องยนต และอื่นๆ

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  / Head of Department

 นาย หทัยเทพ  วงศสุวรรณ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 7510 ext. 7510
 Mr. Hataitep  Wongsuwarn ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3435-5310
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมการสั่นสะเทือน เมคคาทรอนิคส E-mail : fenghtw@ku.ac.th
  และหุนยนต การทำความเย็นและการปรับอากาศ

 นาย กฤษกร  เขาทอง วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7506
 Mr. Krisakorn  Khaothong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5310
 อาจารย / Lecturer กลศาสตรประยุกต E-mail : fengkkk@ku.ac.th

 นาย กิติพงษ  เจาจารึก วศ.ด.(พลังงาน) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7504
 Mr. Kittipong  Jaojaruek ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย ☎ 0-3435-5310
 อาจารย / Lecturer Energy , Environment,Instrument,HVACR E-mail : fengkpj@ku.ac.th

 นาย คณิต  มานะธุระ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7508
 Mr. Kanit  Manatura จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-5310
 อาจารย / Lecturer Energy Technology Renewable E-mail : fengknm@ku.ac.th
  Energy[Biomass]

 นางสาว ชนมน  จันทนา วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7502
 Miss  Chanamon  Chantana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-5310
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : fengcnm@ku.ac.th

 นาย ณัฐดนัย  ตัณฑวิรุฬห วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7503
 Mr. Natdanai  Tantawiroon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099
 อาจารย / Lecturer ควบคุมอัตโนมัติ ,หุนยนต ระบบอุตสาหกรรม E-mail : fengndn@ku.ac.th
  อัตโนมัติ ระบบไฮดรอลิกนิวแบติก

 นาย ธนา  ชีพสมทรง วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7505
 Mr. Thana  Cheepsomsong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099
 อาจารย / Lecturer Automotive Engineering ,การสรางโมเดล E-mail : fengtnc@ku.ac.th
  วิเคราะหการสั่นสะเทือนของโครงสราง
  รถยนตโดยใช FEM และ SEA

 นางสาว เบญญา  กสานติกุล Dipl.Ing.(Studiengang Global ภายใน / internal line : 3101
 Miss  Benya  Kasantikul Production Engineering) E-mail : fengbyk@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Die Technische U. Berlin,Germany
  วิศวกรรมเครื่องกล

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล กำแพงแสน /

 Department of Mechanical Engineering Kamphaeng Saen

 ภายใน / internal line : 3504-6          ☎ 0-3435-5310          7 0-3435-5310

E-mail : fengsbc@ku.ac.th  URL : http://eng.kps.ku.ac.th/~me/
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 นาย วรพจน  ศตเดชากุล วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

 Mr. Worapot  Satadaechakul ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 อาจารย / Lecturer หุนยนตระบบอัตโนมัติ

 นาย วัชมา  โพธิ์ทอง วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7513

 Mr. Watchama  Pothong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5310

 อาจารย / Lecturer การออกแบบเครื่องจักรกล E-mail : fengwmp@ku.ac.th

 นางสาว วิจิตรา  หงษศิริ วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7509

 Miss  Wijittra  Hongsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099

 อาจารย / Lecturer Energy production from biomass and E-mail : fengwth@ku.ac.th

  mastes(mainly Methaneand) ,Energy 

  process Engineering

 นาย สุวรรณ  หอมหวล D.Eng.(Post Harvest and Food  ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7500

 Mr. Suwan  Homhual Process Engineering) ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099

 ผศ. / Assist.Prof. Asian Institute of Technology E-mail : fengswh@ku.ac.th

  Dairy Technology / Dairy Process 

  Engineering

 นาย สวัสดิ์  ภูมิสวัสดิ์ วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7508 

 Mr. Sawat  Poomsawat ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1075

 อาจารย / Lecturer CAD/CAM/CAE E-mail : fengswp@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  / Head of Department

 นาย สันติ  ทองพำนัก วศ.ม.(วิศวกรรมแหลงน้ำ) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7200

 Mr. Santi  Tongpamnak ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย ☎ 0-3428-1658

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมแหลงน้ำ/อุทกวิทยา/ออกแบบ E-mail : fengsat@ku.ac.th

  ระบบชลประทาน

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  

 นาย ยุทธนา  ตาละลักษมณ M.Eng.(Riverine and Coastal Engineering) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7208

 Mr. Yutthana  Talaluxmana ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย ☎ 0-3428-1658

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมชลประทาน/แหลงน้ำ E-mail : fengynt@ku.ac.th

 นาย จิระกานต  ศิริวิชญไมตรี Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7217

 Mr. Chirakarn  Sirivitmaitrie U. of Texas at Arlingtion ☎ 0-3428-1074-5  ext. 7217

 อาจารย / Lecturer Hydranlic ,Hydrometry ,Hydropower E-mail : fengcrk@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมชลประทาน / Department of Irrigation Engineering

ภายใน / internal line : 3500-6         ☎ 0-3428-1658         7 0-3435-1404
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 นาย ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ) ภายใน / internal line : 3500-6
 Mr. Chaimongkol  Limpianchob ม.นเรศวร ☎ 0-3428-1658
 อาจารย / Lecturer Supply chain modeling ,Production and E-mail : fengckl@ku.ac.th
  Planning control with mathematical modeling

 นาย ชูพันธุ  ชมภูจันทร วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7215
 Mr. Chuphan  Chompuchan  ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1658
 อาจารย / Lecturer GIS/Remote Sensing/Hydrology/Irrigation E-mail : fengcpcc@ku.ac.th
   Engineering

 นาย ธัญดร  ออกวะลา วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) ☎ 0-3428-1658
 Mr. Tahndonn  Okwala ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี E-mail : fengtdo@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer

 นาย นิมิตร  เฉิดฉันทพิพัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7201
 Mr. Nimit  Cherdchanpipat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5 ext. 7201
 ผศ. / Assist.Prof. การออกแบบระบบชลประทาน/วิศวกรรม E-mail : fengnmc@ku.ac.th
  ชลศาสตร

 นาย บุญมา  ปานประดิษฐ วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 3524, 3525

 Mr. Boonma  Panpradist ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1100

 ผศ. / Assist.Prof. เกษตรชลปรทาน/เกษตรแบบผสมผสาน/ E-mail : fengbop@ku.ac.th

  กำจัดขยะครบวงจร/การผลิตกระแสไฟฟา

  จากกาซขยะ

 นาย บัญชา  ขวัญยืน Ph.D.(Civil Engineering) E-mail : fengbak@ku.ac.th

 Mr. Bancha  Kwanyuen Colorado State U. , USA

 รศ. / Assoc.Prof. Water Management/Groundwater

  Modelling Analysis of Flood and Drought

 นาย พงศธร  โสภาพันธุ Dr.Agr.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7127

 Mr. Pongsatorn  Sopaphan U. of Tokyo,Japan ☎ 0-3435-1897, 0-3428-1974-5

 ผศ. / Assist.Prof. การออกแบบระบบไรนา E-mail : fengpts@ku.ac.th

 นาย ระวี  อยูสำราญ กษ.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7212

 Mr. Rawee  Yoosamran ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1658

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  E-mail : fengrwy@ku.ac.th

 นาย รุงโรจน  ระยับพันธุ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7212

 Mr. Rungroj  Rayabphand ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1658

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : fengrrr@ku.ac.th

 นาย วราวุธ  วุฒิวณิชย Ph.D.(Civil Engineering) ☎ 0-3428-1658

 Mr. Varawoot  Vudthivanich Colorado State U. , USA E-mail : fengvwv@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. การจัดสรรน้ำ/การบริการและการจัดการ

  โครงการชลประทาน
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 นาย วิษุวัฒก  แตสมบัติ วศ.ด.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) ภายใน / internal line : 3500 ext. 7209

 Mr. Wisuwat  Taesombat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1897

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมชลประทาน/อุทกวิทยา/อุทกพลศาสตร E-mail : fengwwt@ku.ac.th

 นาย สงัด  พูลศรี ป.กศ. ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7201

 Mr. Sangud  Poolsri วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1658

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fengsnp@ku.ac.th

 นาย สมชาย  ดอนเจดีย D.Eng.(Water Engineering Management) ☎ 0-3428-1658

 Mr. Somchai  Donjadee ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย E-mail : fengscd@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ,วิศกรรมอนุรักษดิน

  และน้ำ ,วิศกรรมชลประทาน

 นาย สมศักดิ์  โรจนวิบูลย ม.ศ.6(กอสราง) ภายใน / internal line : 3500-6

 Mr. Somsak  Rojanawiboon รร.การชางนนทบุรี ☎ 0-3428-1658

 ชางเขียนแบบปฏิบัติงาน  E-mail : fengssr@ku.ac.th

 นาย เอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย Ph.D.(Sciences de l’ Eau dans ☎ 0-3428-1658

 Mr. Ekasit  Kositsakulchai l’Environnement continental) E-mail : fengesk@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. U. of Montpellier II,France

  อุทกวิทยา ,การจัดการน้ำระบบสารสนเทศ

  ภูมิศาสตร , แบบจำลองคอมพิวเตอร

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  / Head of Department

 นาย นันทวัฒน  ขมหวาน Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7415

 Mr. Nantawat  Khomwan U. of New South Wales,Australia ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโครงสรางไฟไนทอิลิเมนต คอนกรีต E-mail : fengnwk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

 นาง ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7416

 Mrs. Panatda  Kasikitwiwat Utah State U.,U.S.A ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมขนสง E-mail : fengpak@ku.ac.th

 นาย กมล  อมรฟา วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7412

 Mr. Kamol  Amornfa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5

 อาจารย / Lecturer Soil Engineering E-mail : fengkma@ku.ac.th

 นาย กฤษณะ  จันทรโชติ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7410

 Mr. Krissana  Jantarachot ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer วัสดุการทาง E-mail : fengknj@ku.ac.th

ภาคว�ศวกรรมโยธา กำแพงแสน / 

Department of Civil Engineering Kamphaeng Saen

ภายใน / internal line : 7401-2          ☎ 0-3428-1074-5          7 0-3435-1851
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 นาย คณิตพันธุ  สิทธิเทศานนท ปวส.(ชางเคหภัณฑ) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7421

 Mr. Kanitpun  Sitthithesanond ว.เทคนิคกรุงเทพ ☎ 0-3435-1851

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ หองปฎิบัติการคอนกรีดและทดสอบวัสดุ E-mail : fengkps@ku.ac.th

  วิศวกรรมโยธา

 นาย ชาญ  ดีไสว บธ.บ.(วิทยาการจัดการ) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7422

 Mr. Chan  Deesawai ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1074-5

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ งานสำรวจ

 นางสาว ชารินี  ลิ้มสวัสดิ์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7411

 Mr. Charinee  Limsawasd จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer การบริหารงานกอสราง วางแผนงาน E-mail : fengcrn@ku.ac.th

  สัญญากอสราง

 นาย นที  อธิกคุณากร วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7413

 Mr. Nathee  Athigakunagorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5

 อาจารย / Lecturer การบริหารการกอสราง E-mail : fengnta@ku.ac.th

 นางสาว นิภาวรรณ  เฉลียวฉลาด M.Eng.(Infrastructure Engineering) ภายใน / internal line : 7401-2

 Miss  Nipawan  Chaleiwchalard Asian Institute of Technology ☎ 0-3428-1074-5

 อาจารย / Lecturer Infrastructure  Engineering E-mail : fengnpw@ku.ac.th

 นาย บรรพต  กุลสุวรรณ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7414

 Mr. Bunpoat  Kunsuwan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1074-5

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรม E-mail : fengbpk@ku.ac.th

 นาย พงษภวัลย  ภัทรประภานันท วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7408

 Mr. Pongpawan  Pattaraprapanan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1851

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโครงสราง ระบบรวบรวมและบำบัด E-mail : fengpwp@ku.ac.th

  น้ำเสีย การออกแบบอาคาร คสล. การวาง

  โครงการและบริหารโครงการ

 นาย วิชัย  กิจวัทวรเวทย Dr.Eng.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 7401-7402 ext. 7409

 Mr. Wichai  Kijawatworawet Innsbruck  U.,Austria ☎ 0-3435-1851

 รศ. / Assoc.Prof. ออกแบบโครงสรางคอนกรีตอัดแรง, E-mail : fengwek@ku.ac.th

  ออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

 นางสาว สิรัญญา  ทองชาติ วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7418

 Miss  Siranya  Thongchart ม.รังสิต ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer ปฐพีกลศาสตร E-mail : fengsytc@ku.ac.th

 นาย สมชาย  ประยงคพันธ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 7401-2 ext. 7417

 Mr. Somchai  Prayongphan Nagoya U.,Japan ☎ 0-3435-1851

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโยธา E-mail : fengscpp@ku.ac.th
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 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  / Head of Department

 นางสาว รังสินี  โสธรวิทย Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3501-4 ext. 7304

 Miss  Rungsinee  Sothornvit U. of California,Davis,U.S.A ☎ 0-3428-1098

 รศ. / Assoc.Prof. Biodegradable and edible fi lms and E-mail : fengrns@ku.ac.th

   coatings, Extrusion process, Food 

  Product and Development

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร  

 นาย อมรเดช  พุทธิพิพัฒนขจร วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7305

 Mr. Amorndej  Puttipipatkajorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1098

 อาจารย / Lecturer ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ E-mail : fengadp@ku.ac.th

  ผลิตอาหาร

 นาย เชาว  อินทรประสิทธิ์ Ph.D.(Post-Harvest and Food Process E-mail : fengchi@ku.ac.th

 Mr. Chouw  Inprasit Engineering)

 ผศ. / Assist.Prof. Asian Institute of Technology

  ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

 นาย ฐิติพงษ  สถิรเมธีกุล Doctor at PHYSIQUE(Genie Electrique) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Thitipong  Satiramatekul U. Paris XI,France ☎ 0-3435-2853

 อาจารย / Lecturer Electro magnetic, Superconductor Modeling E-mail : fengtps@ku.ac.th

 นาย ธิติพงศ  โพธิสุทธิ์ วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) ภายใน / internal line : 3501-6 ext. 7302

 Mr. Thitipong  Phothisoot ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1098

 อาจารย / Lecturer การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรแปรรูปอาหาร E-mail : fengttp@ku.ac.th

 นาง ประภาศรี  สิงหรัตน M.appl.Sci.(Food Engineering) ภายใน / internal line : 3501-6 ext. 7314

 Mrs. Prapasri  Singrat U.of New Southwales,Australia ☎ 0-3428-1098

 รศ. / Assoc.Prof. Unit Operation in Food Engineering/ E-mail : fengpsr@ku.ac.th

  Conversion of Energy Form Biomass

 นางสาว มนตทิพย  ช่ำชอง Ph.D.(Agricultural and Biological Engineering) ภายใน / internal line : 3500-6

 Miss  Montip  Chamchong Cornell U.,USA E-mail : fengmoc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Simulation and modelling of heat&mass

  transfer and fl uid dynamics in Food 

  processing

ภาคว�ชาว�ศวกรรมการอาหาร / Department of Food Engineering

ภายใน / internal line : 3522          ☎ 0-3428-1098          7 0-3428-1098
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 นางสาว เมลดา  เฟองฟู วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) ภายใน / internal line : 3522

 Miss  Maelada  Fuengfoo ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1098

 อาจารย / Lecturer ออกแบบกระบวนการผลิต, การอนุรักษพลังงาน E-mail : fengmdf@ku.ac.th

  ในโรงงาน, การจัดการของเสียในโรงงานอาหาร

 นาย ยงยุทธ  พลับจะโปะ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7316

 Mr. Yongyut  Plubjapoa วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1098

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fengyyp@ku.ac.th

 นาง ยุพิน  เจนจริยโกศล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3522

 Mr. Yupin  Janjariyakosol วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1098

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : fengypj@ku.ac.th

 นาย รณฤทธิ์  ฤทธิรณ Ph.D.(Bioresource Engineering) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7306

 Mr. Ronnarit  Rittiron U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-3428-1098

 ผศ. / Assist.Prof. NIR Technology E-mail : fengror@ku.ac.th

 นางสาว วงศผกา  วงศรัตน Ph.D.(Chemical Engineering) E-mail : fengwkw@ku.ac.th

 Miss  Wongphaka  Wongrat U. of Waterloo,Canada

 อาจารย / Lecturer Genetic Algorithm

 นาย วรศักดิ์  สมตน M.Eng.(Agricultural Machinery and ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7315

 Mr. Worasak  Somton Management) ☎ 0-3428-1098

 อาจารย / Lecturer Asian Institute of Technology E-mail : fengwss@ku.ac.th

  การคัดคุณภาพผักและผลไมโดยวิธีการไม

  ทำลาย/Nirs Technology

 นางสาว สยุมพร  รัตนพันธ วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) ภายใน / internal line : 3501-6 ext. 7318

 Miss  Sayumporn  Rattanapan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1098

 อาจารย / Lecturer การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร E-mail : fengsypr@ku.ac.th

  ระบบควบคุมอัตโนมัติและกระบวนการผลิต

  ในอุตสาหกรรมอาหาร

 นางสาว สุกัญญา  วิชชุกิจ Ph.D.(Biological Systems Engineering) E-mail : fengskw@ku.ac.th

 Miss  Sukanya  Wichchukit U. of California Davis,U.S.A

 อาจารย / Lecturer กรรมวิธีและการแปรรูปทางการอาหารมา

  เปนผลิตภัณฑใหม ,ศึกษาความหนืด 

  และสภาพผิวของอาหาร

 นาย โสฬส  จิวานุวงศ M.S.(Biological Systems Engineering) ☎ 0-3428-1098

 Mr. Solos  Jivanuwong Virginia Polytechnic Institute,U.S.A E-mail : fengslj@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Nondestructive Testing and Evaluation 

  (Ultrasonics)
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สาขาว�ชาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร / Computer Engineering Program

ภายใน / internal line : 3500-6          ☎ 0-3428-1075         7 0-3435-2853

 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  / Head of Department

 นาย อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒนขจร Diploma(Systemes Automatiques et ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 3523

 Mr. Amornrit  Puttipipatkajorn Microelectroniques) ☎ 0-3435-1075, 0-3435-2853

 อาจารย / Lecturer U. Montpellier II,France E-mail : fengarp@ku.ac.th

  การวิเคราะหสัญญาณ และการประมวลผลภาพ

 นาย จักกริช  พฤษการ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7523

 Mr. Chakkrit  Preuksakarn ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1075  ext. 3500-6

 อาจารย / Lecturer Computer  Networking , Web technology E-mail : fengckp@ku.ac.th

 นางสาว นุชนาฎ  สัตยากวี Diplome d’Ingenieur(Computer ☎ 0-3435-2853

 Miss  Nutchanat  Sattayakawee Engineering and Information Technology) E-mail : fengncn@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Institut National des Sciences

  Appliquees de Lyon,France

  วิศวกรรมซอฟตแวร

 นางสาว บุญรัตน  เผดิมรอด วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 7526

 Miss  Boonyarat  Phadermrod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1075

 อาจารย / Lecturer data mining, data warehouse E-mail : fengbyr@ku.ac.th

 นาย พิเชษฐ  สืบสายพรหม วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 3500-6 ext. 7523

 Mr. Pichet  Suebsaiprom ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1075  ext. 3500-6

 อาจารย / Lecturer  E-mail : agrpcs@ku.ac.th

 นางสาว วรัญญา  อรรถเสนา วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ☎ 0-3435-2853

 Miss  Varunya  Attasena ม.เกษตรศาสตร E-mail : fengvry@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer data mining, data warehouse

 นาย อนุมัติ  อิงคนินันท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

 Mr. Anumat  Engkaninan ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 อาจารย / Lecturer

 นาย กายรัฐ  เจริญราษฎร ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Kairat  Jeroenrat ม.รังสิต ☎ 0-3435-2853 

 อาจารย / Lecturer computer  network E-mail : fengkrj@ku.ac.th

 นาย เสกสรรค  มธุลาภรังสรรค วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Seksan  Mathulaprangsan ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1074, 0-343-52853

 อาจารย / Lecturer Robotics E-mail : fengssmmt@ku.ac.th
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 หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  

 นาย บุญมา  ปานประดิษฐ วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 3524, 3525

 Mr. Boonma  Panpradist ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1100

 ผศ. / Assist.Prof. เกษตรชลปรทาน/เกษตรแบบผสมผสาน/ E-mail : fengbop@ku.ac.th

  กำจัดขยะครบวงจร/การผลิตกระแสไฟฟา

  จากกาซขยะ

ศูนยปฏิบัติการว�ศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม /

 Energy and Environmental Engineering Center

ภายใน / internal line : 3524-5          ☎ 0-3428-1100-1         7 0-3428-1100

โครงการว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) /

 Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering Special)

ภายใน / internal line : 3510          ☎ 0-3435-1896         7 0-3435-1896

E-mail : fengndb@ku.ac.th   URL : http://acdb.eng.kps.ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

 นาย ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr. Siwalak  Pathaveerat U. of California,Davis,U.S.A. ☎ 0-3435-1896

 ผศ. / Assist.Prof. Post-harvest Engineering E-mail : fengslp@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว แกวกานต  พวงสมบัติ วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3510-3531

 Miss  Kaewkarn  Phuangsombut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1896

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร E-mail : fengkkb@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นาง อรุณรัตน  ชูเจริญ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3510

 Mrs. Arunrat  Choocharoen ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1896

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengndb@ku.ac.th
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โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร(ภาคพิเศษ) / 

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523          ☎ 0-3428-1075           7 0-3435-1842

URL : http://cpe.eng.kps.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมเคร�่องกล(ภาคพิเศษ) / 

Bachelor Degree in Engineering Program in Mechanical Engineering

 ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7501          ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099         7 0-3435-5310

URL : http://me.eng.kps.ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman  

 นาย สุวรรณ  หอมหวล D.Eng.(Post Harvest and Food Process  ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7500 

 Mr. Suwan  Homhual Engineering) ☎ 0-3435-5310, 0-3428-1099 

 ผศ. / Assist.Prof. Asian Institute of Technology E-mail : fengswh@ku.ac.th

  Apply mechanics/Machine desing  

  (Agricultural and Food Industry) 

 เลขานุการโครงการ

 นาย วัชมา  โพธิ์ทอง วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7513

 Mr. Watchama  Pothong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5310

 อาจารย / Lecturer กลศาสตรประยุกต E-mail : fengwmp@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นาง สมบูรณ  พรมชาติ บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7501

 Mrs. Somboon  Promchard ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-5310

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengsbc@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman  

 นาย เสกสรรค  มธุลาภรังสรรค วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Seksan  Mathulaprangsan ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1074, 0-3435-2853

 อาจารย / Lecturer Computer Architecture E-mail : fengssmt@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย อนุมัติ  อิงคนินันท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Mr. Anumat  Engkaninan ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-3428-1075

 อาจารย / Lecturer  E-mail : i-gump@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว อนัญญา  ไขรัมย ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3504-6 ext. 7523

 Miss  Ananya  Khairam ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1075

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengcnk@ku.ac.th
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คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร / Faculty of Education and Development Sciences
ภายใน / internal line : 3570-4          ☎ 0-3435-1898          7 0-3435-1403, 3570-4

E-mail : fedusks@ku.ac.th  URL : http//www.edu.kps.ku.ac.th/

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3570-4            ☎ 0-3435-1898, 0-3435-1403            7 0-3435-1403

E-mail : fedusks@ku.ac.th  URL : http//www.edu.kps.ku.ac.th/office.html

คณบดี  / Dean

นาย บรรจบ  ภิรมยคำ

Mr.  Bunjob  Piromkam

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ม.(พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา

E-mail : fedubjp@ku.ac.th

นาย ธารินทร  กานเหลือง

Mr.  Tharin  Kanlueng

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา และนันทนาการ

ภายใน / internal line : 3570-4 ext .512

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedutrkl@ku.ac.th

นาย วินัย  พูลศรี

Mr.  Winai  Poonsri

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

พลศึกษา

E-mail : feduwip@ku.ac.th

นาย อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม

Mr.  Athikiat  Thongperm

รศ. / Assoc.Prof.

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษา,การบริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 411

☎ 0-3435-1898

E-mail : feduatt@ku.ac.th

นางสาว พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค

Miss  Pornpimol  Hansapiromchoke

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู

E-mail : feduppm@ku.ac.th

วาที่รอยตรี ศิริชัย  ศรีพรหม

Acting Sub.Lt.  Sirichai  Sriprom

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา กีฬา วิจัย การวัดและการประเมิน

E-mail : feduscs@ku.ac.th

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Associate Dean for Student Affairs

รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  / Associate Dean for Educational Quality Assurance

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  / Associate Dean for Research and Academic Services

รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

นาย สมเกียรติ  ศรีอนันตคม

Mr.  Somkiat  Srianantacom

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line :3570-4 ext. 201

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedusks@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ 
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นาง ศิริมา  เนียมมีศรี

Mrs.  Sirima  Niammeesree

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.นครปฐม

E-mail : fedusrn@ku.ac.th

นาง จันทิมา  จำนงคนารถ

Mrs.  Chanthima  Chamnongnat

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ค.บ.(การวัดผลการศึกษา)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 3571-4 ext. 230

☎ 0-3435-1898 ext. 230

E-mail : regjaj@ku.ac.th

นางสาว รัชนี  ชูทอง

Miss  Ruchanee  Choothong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 210

☎ 0-3435-1899 ext. 210

E-mail : fedurcc@ku.ac.th

นาง กัญญาพัชร  กองพรม

Mrs.  Kanyapat  Kongprom

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3585-6 ext. 102

☎ 0-3497-1051

E-mail : satkyk@ku.ac.th

นาย ชาญศักดิ์  พบลาภ

Mr.  Chansak  Phoplaph

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ม.สยาม

E-mail : feducsp@ku.ac.th

นางสาว ทองวาท  ราชชารี

Miss  Thongwart  Ratcharee

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3571-4 ext. 240

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedutwra@ku.ac.th

นาย นัฐพล  กาญจนศูนย 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ม.ราชภัฏนครปฐม

นาง น้ำทิพย  ทองสุพรรณ

Mrs.  Numtip  Thongsupuhan

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 3571 ext. 221

☎ 0-3435-1898

E-mail : kpsntt@ku.ac.th

นางสาว ปยนันท  จันทรสี

Miss  Piyanun  Junsee

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

นางสาว เมธาพร  ฮงกือ

Miss  Maethaporn  Hongue

นักวิชาการศึกษา

ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)(เกษตรและ

สิ่งแวดลอมศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 231

☎ 0-3435-1898

E-mail : kpshsh@ku.ac.th

หัวหนางานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

หัวหนางานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

หัวหนางานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY62

คณ
ะศึกษาศาสตรและพัฒ

นศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นางสาว วงเดือน  พลับจะโปะ

Miss  Wongduan  Plubjapo

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3585 ext. 102

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwdp@ku.ac.th

นาย ศุภชัย  ทองดอนเหมือน

Mr.  Supachai  Thongdonmuan

บุคลากร

ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)

(รัฐประศาสนศาสตร)

ม.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 211

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedustd@ku.ac.th

นาย สงวน  นักฟอน

Mr.  Sanguan  Nugfon

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

รร.นครปฐมเทคโนโลยี

ภายใน / internal line : 3570-4

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedusun@ku.ac.th

นาย ชูวิทย  รัตนพลแสนย

Mr.  Choowit  Ruttanaponsan

อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(จิตวิทยาการใหคำปรึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยา

☎ 0-3435-5605

E-mail : feducwr@ku.ac.th

นางสาว กนิษฐา  เชาววัฒนกุล

Miss  Kanitha  Chaowatthanakun

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตรศึกษา

E-mail : feduktc@ku.ac.th

นางสาว กุลธิดา  นุกูลธรรม

Miss  Kulthida  Nugultham

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา)

ม.มหิดล

เคมี

E-mail : fedukdnu@ku.ac.th

นาง จิราภรณ  กาแกว

Mrs.  Jiraporn  Kakaew

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-3435-1898 ext. 412

E-mail : fedujpps@ku.ac.th

นางสาว ทัศตริน  เครือทอง

Miss  Tussatrin  Kruatong

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรศึกษา

E-mail : fedutrkr@ku.ac.th

นาง ทัศนีย  จันติยะ

Mrs.  Tassanee  

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ)

ม.ศิลปากร

ภาษาอังกฤษ

E-mail : fedutno@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาครุศึกษา  / Head of Department

ภาคว�ชาครุศึกษา / Department of Education

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 137            ☎ 0-3435-1605            7 0-3435-1605

E-mail : feduprp@ku.ac.th  URL : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/
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นาย ธีรศักดิ์  สรอยคีรี

Mr.  Theerasai  Soykeeree

อาจารย / Lecturer

คอ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

Education Technology, Education 

Computer

E-mail : fedutss@ku.ac.th

นาง นันทรัตน  เครืออินทร

Mrs.  Nantarat  Krawinthra  

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรศึกษา

E-mail : fedunrp@ku.ac.th

นางสาว ปาริชาติ  จันทรเพ็ญ

Miss  Parichart  Chanpen

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการศึกษา,  การศึกษาปฐมวัย

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 410

☎ 0-3435-1898

E-mail : feduprp@ku.ac.th

นางสาว พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค

Miss  Pornpimol  Hansapiromchoke

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู

E-mail : feduppm@ku.ac.th

นางสาว พินดา  วราสุนันท

Miss  Pinda  Varasunun

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(วิจัยการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิจัยการศึกษา

E-mail : fedupdv@ku.ac.th

นางสาว วรงคศรี  แสงบรรจง

Miss  varongsri  Saengbanchong

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร SPSS for window

E-mail : feduvss@ku.ac.th

นาง สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา

Mrs.  Surin  Xoomsai Na Ayudhya

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรและการสอน

☎ 0-3435-1898 ext. 406

E-mail : fedusrx@ku.ac.th

นาย อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม

Mr.  Athikiat  Thongperm

รศ. / Assoc.Prof.

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษา,การบริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 411

☎ 0-3435-1898

E-mail : feduatt@ku.ac.th

นาง อรวรรณ  ทองเพิ่ม

Mrs.  Orawan  Thongperm

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 403

☎ 0-3435-1898

E-mail : feduorw@ku.ac.th
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ภาคว�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน / 

Department of Human and Community Resource Development

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 125            ☎ 0-3428-1081            7 0-3428-1081

E-mail : sumit.s@ku.ac.th  URL : http://www.hcrd.edu.kps.ku.ac.th/

นาย วีรฉัตร  สุปญโญ

Mr.  Weerachat  Soopunyo

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Continuing Education)

Griffi th U.,Australia

การศึกษาตลอดชีวิต, การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน

ภายใน / internal line : 3570-4

☎ 0-3428-1081

E-mail : feduwcs@ku.ac.th

นาย ประสงค  ตันพิชัย

Mr.  Prasong  Tanpichai

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Education)

U. of the Philippines Los 

Banos,Philippines

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา วิจัยทาง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

☎ 0-3428-1081

E-mail : fedupst@ku.ac.th

นาย สันติ  ศรีสวนแตง

Mr.  Sunti  Srisuantang

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษาเกษตร,เกษตรและสิ่งแวดลอม-

วิทยา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและชุมชน

ภายใน / internal line : 3570

☎ 0-3428-1081

E-mail : satsts@ku.ac.th

นางสาว กาญจนา  ทรัพยนุย

Miss  Kanjana  Supnui

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

ม.มหิดล

สิ่งแวดลอมศึกษา ศึกษาศาสตรเกษตร

☎ 0-3428-1081

E-mail : fedukjs@ku.ac.th

นางสาว จุฑาทิพย  ถาวรรัตน

Miss  Chutathip  Thawornratana

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

ม.มหิดล

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

☎ 0-3428-1081 ext. 305

E-mail : feductt@ku.ac.th

นาย ฐณัฐ  วงศสายเชื้อ

Mr.  Thanut  Wongsaichue

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ประชากรศาสตร)

ม.มหิดล

ประชากรกับการพัฒนา

☎ 0-3435-1898 ext. 308

E-mail : fedutnw@ku.ac.th

นาย นิรันดร  ยิ่งยวด

Mr.  Nirun  Yingyuad

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา

ชุมชนและชนบท)

ม.มหิดล

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

ภายใน / internal line : 3570-4

☎ 0-3428-1081

E-mail : fedunry@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

รองหัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
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นางสาว วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร

Miss  Vannee  Ungsittipoonporn

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ม.ศิลปากร

การพัฒนาองคกร, การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย, การบริหารจัดการศึกษา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 305

E-mail : feduvna@ku.ac.th

นางสาว วิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ

Miss  Wipawan  Tinnungwattana

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

ม.มหิดล

สิ่งแวดลอมศึกษา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 303

☎ 0-3428-1081

E-mail : feduwwt@ku.ac.th

นางสาว สิรีรัตน  เชษฐสุมน

Miss  Sireerat  Chetsumon

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Farm Management)

Lincoln U.,New Zealand

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 306

☎ 0-3428-1081

E-mail : eatsrr@ku.ac.th

นางสาว สุภาภรณ  สงคประชา

Miss  Supaporn  Songpracha

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(สิ่งแวดลอมศึกษา)

ม.มหิดล

สิ่งแวดลอมศึกษา

E-mail : feduspsc@ku.ac.th

นาวาอากาศโท สุมิตร  สุวรรณ

Wing Commander  Sumit  Suwan

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(พัฒนศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

☎ 0-3428-1081

E-mail : fedusmsw@ku.ac.th

นาย อภิชาติ  ใจอารีย

Mr.  Apichart  Jai-aree

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 308

☎ 0-3428-1081

E-mail : feduacj@ku.ac.th

นางสาว อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ

Miss  Areerat  Pakpitjarean

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการทรัพยากร

ภายใน / internal line : 3570-4

☎ 0-3428-1081

E-mail : feduarpr@ku.ac.th

ภาคว�ชาพลศึกษาและกีฬา / Department of Physical Education and Sport

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 120            ☎ 0-3428-2040            7 0-3428-2040

E-mail : feduppl@ku.ac.th  URL : http://www.pe.edu.kps.ku.ac.th/

นาย คมกริช  เชาวพานิช

Mr.  Komgrich  Choupanich

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา,กีฬา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 501

E-mail : fedukgc@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  

นางสาว พรเพ็ญ  ลาโพธิ์

Miss  Pornpen  Lapho

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

แอโรบิค แบดมินตัน

E-mail : feduppl@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  / Head of Department
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นาย ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล

Mr.  Toasak  Kawjaratwilai

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

มวยไทย, เทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, 

การเปนนำนักกีฬา

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 514

E-mail : fedutsk@ku.ac.th

นาย ธารินทร  กานเหลือง

Mr.  Tharin  Kanlueng

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา และนันทนาการ

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 512

☎ 0-3435-1898

E-mail : fedutrkl@ku.ac.th

นาย บรรจบ  ภิรมยคำ

Mr.  Bunjob  Piromkam

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ม.(พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา

E-mail : fedubjp@ku.ac.th

นาย บัณฑิต  เทียบทอง

Mr.  Bundit  Thiabthong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การฝกสอนกีฬาฟุตบอล

E-mail : fedubdt@ku.ac.th

นาย ประพันธ  เกียรติเผา

Mr.  Praphan  Kaittpao

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)

ม.นเรศวร

พลศึกษาและกีฬา

นางสาว มยุรี  ถนอมสุข

Miss  Mayuree  Tanomsuk

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ด.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา กีฬา

E-mail : satmrt@ku.ac.th

นาย วินัย  พูลศรี

Mr.  Winai  Poonsri

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

พลศึกษา

E-mail : feduwip@ku.ac.th

วาที่รอยตรี ศิริชัย  ศรีพรหม

Acting Sub.Lt.  Sirichai  Sriprom

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา กีฬา วิจัย การวัดและการประเมิน

E-mail : feduscs@ku.ac.th

วาที่ร.ต.หญิง ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย

Acting Sub. Lt  Suppawan  

Vongsrangsap

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ตะกรอ, การวัดและประเมินผล, การวิจัย

☎ 0-3485-19898 ext. 505

E-mail : feduswv@ku.ac.th

นาย สมบุญ  ศิลปรุงธรรม

Mr.  Somboon  Silrungtham

อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 508

E-mail : fedusbs@ku.ac.th
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นาง สุพรทิพย  พูพะเนียด

Mrs.  Suporntip  Pupanead

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขภาพ

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 507

E-mail : feduspt@ku.ac.th

นางสาว อัจฉรา  ปุราคม

Miss  Atchara  Purakum

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)

ม.นเรศวร

พัฒนาสังคม

ภายใน / internal line : 3570-4 ext. 504

E-mail : feduacrp@ku.ac.th

โรงเร�ยนสาธ�ตแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ว�ทยาเขตกำแพงแสน 

ศูนยว�จัยและพัฒนาการศึกษา / 

Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus 

Educational Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3585-6            ☎ 0-3435-1396            7 0-3435-1909

E-mail : kuk@ku.ac.th  URL : http//www.kus.kps.ku.ac.th/

นางสาว มลิวัลย  กาญจนชาตรี

Miss  Maliwan  Kanjanachatree

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร - การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร(ชีววิทยา)

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedumak@ku.ac.th

นาง ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ำ

Mrs.  Natthiya  Jitcham

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนสังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedupcj@ku.ac.th

นางสาว ลัดดา  ทองสกุล

Miss  Ladda  Thongsakul

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.ราชภัฏนครปฐม

การงานอาชีพ(คหกรรรมศาสตร)

ภายใน / internal line : 3585-6 ext. 104

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduldt@ku.ac.th

นาย วิโชติ  พงษศิริ

Mr.  Wichote  Pongsiri

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(สอนคณิตศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwhp@ku.ac.th

นาย สุคนธ  มณีรัตน

Mr.  Sukhon  Maneerat

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.บ.(สังคมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduskmr@ku.ac.th

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการและวิจัย

รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายบริหาร

รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายสนับสนุนการศึกษา

รองอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กพส. ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายกิจการนักเรียน 
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นาง กรรณิการ  เจริญศิลปชัย
Mrs.  Kunnikar  Chareansilpchai
ผศ. / Assist.Prof.

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
การศึกษาปฐมวัย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedukke@ku.ac.th

นาง ขจรรัตน  อุดมศรี
Mrs.  Kachornrat  Udomsri
ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedukru@ku.ac.th

นาง เครือวัลย  จตุพรพูนทรัพย
Mrs.  Kruawan  Jatupornpoonsub
ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
ภาษาตางประเทศ)
ม.ศิลปากร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedukvj@ku.ac.th

นาย เจริญศักดิ์  ชูวงษ
Mr.  Jarernsak  Chuwong
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(คณิตศาสตร)
ส.ราชภัฏนครปฐม
สอนคณิตศาสตร

E-mail : fedujsc@ku.ac.th

นาง ชุติมา  รัศมี
Mrs.  Chutima  Rudsamee
ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
การศึกษาปฐมวัย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1900
E-mail : feducmr@ku.ac.th

นาย ชูชัย  พงศไพบูลยศิริ
Mr.  Choochai  Pongpaiboonsiri
อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(สังคมศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนสังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : feduccp@ku.ac.th

นาย ณชพงศ  อุดมศรี
Mr.  Nachapong  Udomsri
ผศ. / Assist.Prof.

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศิลปะ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedunpu@ku.ac.th

นาง ณุภัทรณีย  สุขุมะ
Mrs.  Nuphattaranee  Sukuma
ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาตางประเทศ

☎ 0-3435-1396
E-mail : feduaps@ku.ac.th

นาย ไตรรัตน  รัตนเดช
Mr.  Trirat  Rattanadech
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
ชีวเคมี

E-mail : fedutrr@ku.ac.th

นาย ทศพล  บุญธรรม
Mr.  Thodsaphol  Boontham
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
ม.ศิลปากร
แนะแนว

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedutpb@ku.ac.th

นาง ทัศนีย  จินตพิทักษกุล
Mrs.  Tassanee  Jintapitakkul
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ม.ราชภัฏนครปฐม
ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6
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นาง นภัสกร  อุดมศรี

Mrs.  Naphaskorn  Udomsri

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)

วค.นครปฐม

บูรณาการ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

นางสาว นิตยา  สอนอาจ

Miss  Nitaya  Sorn-Aj

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(นาฎศิลป)

วค.นครปฐม

นาฎศิลป

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedunty@ku.ac.th

นาง นิตยา  สุเพียร

Mrs.  Nitaya  Supian

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา)

ม.ราชภัฏนครปฐม

สังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : fedunys@ku.ac.th

นาง นิพาภรณ  คงบางพระ

Mrs.  Nipaporn  Kongbangpra

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสาตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedunpp@ku.ac.th

นาง ปทมา  แตงเที่ยง

Mrs.  Patama  Tangtiang

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedupat@ku.ac.th

นางสาว ปยนันต  คลายจันทร

Miss  Piyanun  Klaichun

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สอนแนะแนว

ภายใน / internal line : 3585-6

นางสาว ปยรัตน  บุณยรัตนกลิน

Miss  Piyarat  Boonyarattanakalin

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ฝรั่งเศสศึกษา)

ม.ศิลปากร

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduprb@ku.ac.th

นาง พงษศิริ  เลาหสุรโยธิน

Mrs.  Pongsiri  Laohasurayotin

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedupol@ku.ac.th

นาง พรสถิต  ดอกชะเอม

Mrs.  Pornsathid  Dokcha-aim

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา)

วค.สวนดุสิต

การศึกษาปฐมวัย

ภายใน / internal line : 3585

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedupstd@ku.ac.th

นาง พรอุมา  พิชยะสุนทร

Mrs.  Pornuma  Pitchayasoonthorn

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedupun@ku.ac.th

นาง พลาภรณ  จันทรขามเรียน

Mrs.  Plaporn  Junkhamrion

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(สุขศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สุขศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduplp@ku.ac.th
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นาง พิศมัย  วังเย็นนิยม
Mrs.  Pisamai  Wangyanniyom
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(อนุบาลศึกษา)
วค.นครปฐม
การศึกษาปฐมวัย

ภายใน / internal line : 3585-6
E-mail : fedupmw@ku.ac.th

นาง เพ็ญพิศ  กมลสุขยืนยง
Mrs.  Penpit  Kamolsukyunyong
อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การงานอาชีพ(คหกรรมศาสตร)

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : feduppky@ku.ac.th

นางสาว ภัทรจิตรา  ศรีแสงทรัพย
Miss  Pattarajitra  Srisangsub
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ม.ราชภัฏนครปฐม
คอมพิวเตอร

ภายใน / internal line : 3585-6
E-mail : fedupjs@ku.ac.th

นาง ภัทรานิษฐ  ศรีมงคล
Mrs.  Pattaranit  Srimongkol
อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนสังคมฯ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedupnsk@ku.ac.th

นาง ภารดี  กลอมดี
Mrs.  paradee  Klomdee
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(พันธุศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : feduprd@ku.ac.th

นาย ภาสวิชญ  หลาวมา
Mr.  Phasavit  Loawma
อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรทั่วไป

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : satpvl@ku.ac.th

วาที่รอยตรี ภูมิพัฒน  ธนัชญาอิศมเดช
Acting Sub.Lt. Phumipat Thanajyaitsadej
ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(ภาษาไทย)
วค.พระนคร
ภาษาไทย - ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedupmpt@ku.ac.th

นาย ภูวนาถ  แกวมณีรัตน
Mr.  Poovanad  Kaowmanirat
ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)
ม.ศิลปากร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร), หลักสูตรและการสอน

ภายใน / internal line : 3585-6
E-mail : poovanad.k@ku.ac.th

นางสาว มณฑาทิพย  อัตตปญโญ
Miss  Montatip  Auttapunyo
ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
E-mail : fedumoa@ku.ac.th

นางสาว มินตรา  สิงหนาค
Miss  Mintra  Singhanak
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) (มัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6
E-mail : fedumtsn@ku.ac.th

นาย ยศพนธ  นิตยแสวง
Mr.  Yosapontha  Nitsaveng   
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ส.ราชภัฏนครปฐม
ดนตรีสากล

ภายใน / internal line : 3585-6
E-mail : feduysp@ku.ac.th
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นาง รุจิราพร  รามศิริ

Mrs.  Rujiraporn  Ramsiri

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedurjr@ku.ac.th

นาย วสันต  เดือนแจง

Mr.  Wasan  Duanchaeng

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwad@ku.ac.th

นางสาว วัฒนา  มณีวงศ

Miss  Wattana  Maneewong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตรการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwnm@ku.ac.th

นาง วันทณีย  บวนกียาพันธุ

Mrs.  Wantanee  Buangiyapan

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwtb@ku.ac.th

นาง วิจิตตรา  จันทรศรีบุตร

Mrs.  Wichitra  Chansribut

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduwtc@ku.ac.th

นาย วุฒินันท  ไอยราพัฒนา

Mr.  Wuttinan  Aiyarapattana

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

นาง ศรีประไพ  วรรณสุทธิ์

Mrs.  Sriprapai  Wannasut

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

นาฎศิลป

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedusrd@ku.ac.th

นางสาว ศิริภัทรา  สุขศรี

Miss  Siripathra  Sooksri

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : fedustss@ku.ac.th

นาย สมโภช  เหลาเหมมณี

Mr.  Sompoch  Hlaohemmanee

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

E-mail : fedusph@ku.ac.th

นาง สวรส  ศรีอนันตคม

Mrs.  Sawarod  Siranantakom

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : fedusrsa@ku.ac.th

นาย สาธิต  เจริญฉิม

Mr.  Satit  Charoenchim

ผศ. / Assist.Prof.

คษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.ศิลปากร

ชางอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : satstcc@ku.ac.th
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นาย สานิตย  รัศมี

Mr.  Sanit  Rudsamee

ผศ. / Assist.Prof.

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปะ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedusnr@ku.ac.th

นาง สิริมา  ศิริฤกษ

Mrs.  Sirima  Sirileak

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(คณิตศาสตร)

ส.ราชภัฏเพชรบุรี

สอนคณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

นาย สุชาติ  แซแต

Mr.  Suchat  sae-tae

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3585-6

นาย สุชิน  ดอนวัดไพร

Mr.  Suchin  Donwatphai

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ส.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 3585-6

นาย สุพรรณ  บุดดี

Mr.  Suphan  Buddee

อาจารย / Lecturer

พธ.บ.((รัฐศาสตร)การบริหารรัฐกิจ)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การสอนสังคมศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : supan_agr@ku.ac.th

นาง สุวีณา  เดือนแจง

Mrs.  Suweena  Duenchaeng

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

นาง เสมอใจ  จงเจริญคุณวุฒิ

Mrs.  Samerjai  Chongcharoenkhunawut

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : fedusjc@ku.ac.th

นาง แสงเดือน  เจริญฉิม

Mrs.  Sangduan  Charoenchim

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.ศิลปากร

ฟสิกส-คณิตศาสตร,หลักสูตรและการสอน

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : fedusac@ku.ac.th

นาง โสภา  พึ่งตระกูล

Mrs.  Sopha  Pungtrakool

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)

วค.นครปฐม

การงานอาชีพ(คหกรรมศาสตร)

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

นาง โสภี  เสถียรโยธิน

Mrs.  Sopee  Satienyodhin

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เวสเทิรน

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduspst@ku.ac.th

นาง อังสนา  ศรีสวนแตง

Mrs.  Aungsana  Srisuantang

อาจารย / Lecturer

คบ.(คณิตศาสตร)

วค.สุรินทร

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduans@ku.ac.th
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นาย อัศวิน  พึ่งตระกูล

Mr.  Aswin  Pungtrakool

ผศ. / Assist.Prof.

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ศิลปะ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduawp@ku.ac.th

นาย อานนท  พึ่งสาย

Mr.  Arnon  phungsai

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนพลศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

E-mail : feduanp@ku.ac.th

นาง อำพร  ขุนเนียม

Mrs.  Amporn  Khunniam

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)

ส.ราชภัฏนครปฐม

สังคมศึกษา - วัฒนธรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduapk@ku.ac.th

นาง อินทิรา  นุชเขียว

Mrs.  Intira  Nuchkeaw

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.ราชภัฏนครปฐม

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

E-mail : feduirn@ku.ac.th

นาง อุทัยวรรณ  แสงเสถียร

Mrs.  Utaiwan  Sangsatien

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เคมีศึกษา)

ม.ศิลปากร

เคมีศึกษา

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396

นาง อุมาพร  มุกดา

Mrs.  Umspotn  Mookda

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ส.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 3585-6

☎ 0-3435-1396
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คณะศิลปศาสตรและว�ทยาศาสตร / Faculty of Liberal Arts and Science
ภายใน / internal line : 3600-4          ☎ 0-3435-1895, 0-3428-1105-7          7 0-3428-1057, 3613

E-mail : faas@ku.ac.th  URL : http://www.flas.ku.ac.th/

 คณบดี / Dean

 นาย ชานันก  สุดสุข วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7626

 Mr.  Chanan  Sudsukh ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7626

 ผศ. / Assist.Prof. functional analysis E-mail : faaschs@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / Associate Dean for Division of Student Affairs

 นางสาว พจมาลย  พูลมี ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7626

 Miss  Potjaman  Poolmee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7626

 อาจารย / Lecturer เคมีคอมพิวเตอร E-mail : faaspmp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายบริหาร / Associate Dean for Administration

 นาย วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล วท.ม.(เคมีอินทรีย) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7107

 Mr.  Wuttipong  Sillapavisal ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7107

 ผศ. / Assist.Prof. เคมีอินทรีย E-mail : faaswus@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ / Associate Dean for Planning and Quality Assurance

 นาง จิตราภรณ  ธวัชพันธุ วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7113

 Mrs.  Jitraporn  Tawatpun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6ext. 7113 

 รองศาสตราจารย / Assoc.Prof. Plant morphology and taxonomy E-mail : faasjit@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย / Associate Dean for Research and Graduate Studies

 นาย วีรชัย  พุทธวงศ วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Weerachai  Phutdhawong ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6

 รศ. / Assoc.Prof. เคมี E-mail : faaswcp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs

 นางสาว ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line :3600 ext. 7126

 Miss  Siripattra  Muanmalai จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6ext. 7126

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบสารสนเทศ, ระบบฐานขอมูล,  E-mail : faasstm@ku.ac.th

  การเขียนโปรแกรม

 นางสาว กมลทิพย  ขัตติยะวงศ วท.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line :3600 ext. 7650

 Miss  Kamontip  Kuttiyawong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7650

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมี E-mail : faaskmt@ku.ac.th

 นางสาว กมลพรรณ  แจงอรุณ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Kamolphan  Jangarun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer ภาษาเพื่อการสื่อสาร E-mail : faaskja@ku.ac.th

 นาย กฤตชญา  อิสกุล Dr.sc.agr.(Agricultural Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7657

 Mr.  Kritchaya  Issakul Georg-August U.of Gottingen, Germany ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7657

 อาจารย / Lecturer Utilization of Natural Products E-mail : faaskyi@ku.ac.th
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 นางสาว กาญจนา  โรจนพานิช อ.ม.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7224

 Miss  Kanchana  Rojanapanich ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7224

 ผศ. / Assist.Prof. ภาษาไทย E-mail : faaskar@ku.ac.th

 นาย คฑาวุธ  โสภาลุน ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7686

 Mr.  Kathawut  Sopalun ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7686

 อาจารย / Lecturer Biotechnology, Enzyme Technology E-mail : faaskws@ku.ac.th

 นางสาว เครือมาศ  สมัครการ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Kruamas  Smakgahn ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม E-mail : faaskms@ku.ac.th

 นางสาว จงรักษ  แกวประสิทธิ์ Doctor de 1’ Universite’ Montpellier II ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7628

 Miss  Chongrak  Kaewprasit (Chimie Theorique) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7628

 รศ. / Assoc.Prof. U. Montpellier II, France E-mail : rdicrk@ku.ac.th

  เคมีวิเคราะห, เคมีฟสิกส, เคมีเสนใย

 นาง จรีรัตน  มงคลศิริวัฒนา ปร.ด.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7608

 Mrs.  Chareerat  Mongkolsiriwatana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7608

 อาจารย / Lecturer  พันธุศาสตร E-mail : faascrp@ku.ac.th

 นางสาว จารุพร  พงษศิริเวทย Ed.D.(Curriculum and Instruction) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7218

 Miss  Charuporn  Pongsiriwet West Verginia U., USA ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7218

 อาจารย / Lecturer English Structure E-mail : faascha@ku.ac.th

 นางสาว จิตตินันท  สถลนันทน ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Chittinun  Sathollanun และการพัฒนา) ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer  ม.มหิดล E-mail : faascns@ku.ac.th

  การแปล

 นาง จินดารัตน  คุณวโรตม ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7222

 Mrs.  Chindarat  Kunavarote ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7222

 อาจารย / Lecturer Hotel and Tourism, Englidh through songs E-mail : faascrk@ku.ac.th

 นางสาว จินตนาถ  วงศชวลิต Ph.D.(Applied Bioscience) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Jintanart  Wongchawalit Hokkaido U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Applied Bioscience E-mail : faasjnw@ku.ac.th

 นาง จิรนันท  ปยะพงษกุล วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7611

 Mrs.  Jiranan  Piyapongkul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7611

 อาจารย / Lecturer Eecosystem menagement E-mail : faasjnt@ku.ac.th

 นาย จิระศักดิ์  มงคลเคหา วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Chirasak  Mongkolkeha ม.ขอนแกน ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร
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 นาย จิรายุ  ทัพพุม ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7215

 Mr.  Jirayu  Tuppoom ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7215

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ E-mail : faasjyt@ku.ac.th

 นางสาว จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล D.Eng.(Biotechnological Science) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Jutatip  Poubol Kinki U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Biotechnological Science E-mail : faasjtt@ku.ac.th

 นาง จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ Ph.D.(Genetics) ภายใน / internal line :3600-4

 Mrs.  Jureerat  Leesmidt U. of California , Davis, USA ☎ 0-3428-1105-6

 รศ. / Assoc.Prof. molecular genetics E-mail : faasjrc@ku.ac.th

 นางสาว จุรีวรรณ  จันพลา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7232

 Miss  Jureewan  Janpla ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-3428-1105-6ext. 7232

 อาจารย / Lecturer การจัดการ, การตลาด,  E-mail : faasjwj@ku.ac.th

  การบริหารทรัพยากรมนุษย

 นาย เฉลิมชัย  เอื้อวิริยะวิทย วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7690

 Mr.  Chaleamchai  Auevirivavit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7690

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : faascca@ku.ac.th

 นาย ชัยวัฒน  วามวรรัตน วท.บ.(เทคนิคการแพทย) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7625

 Mr.  Chaiwat  Wamwarrarat ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7625

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมี E-mail : faascww@ku.ac.th

 นางสาว ชูศรี  บัณฑิตวิไล ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7225

 Miss  Choosri  Banditvilai ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7225

 ผศ. / Assist.Prof. การศึกษา E-mail : faaschb@ku.ac.th

 นางสาว โชติมา  แกวกอง สส.ด.(การบริหารสังคม) ภายใน / internal line :3600 ext. 7511

 Miss  Chotima  Kaewkong ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7511

 อาจารย / Lecturer การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน, E-mail : faasctm@ku.ac.th 

  การบริหารธุรกิจ, ประเมินมิติหญิงชาย

 นางสาว ฐิติยา  แซปง Ph.D.(Veterinary Medical Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7630

 Miss  Thitiya  Pung Virginia Polytechnic Institute and State, USA ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7630

 ผศ. / Assist.Prof. วิทยาศาสตร, พืชวิทยาสิ่งแวดลอม, เคมี E-mail : faasthp@ku.ac.th

 นางสาว ฐิติวรา  พูลสวัสดิ์ ปร.ด.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line :3600 ext. 7686

 Miss  Thitivara  Poonsawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7686

 อาจารย / Lecturer พฤกษศาสตร E-mail : faastrp@ku.ac.th

 นางสาว ณิชา  กลิ่นขจร ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร ☎ 0-3428-1105-6

 Miss  Nicha  Klinkajorn และการพัฒนา) E-mail : faasnck@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ม.มหิดล

  การแปล, ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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 นาย ดำรงค  ถาวร วท.ม.(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7229

 Mr.  Damrong  Thavorn  ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7229

 อาจารย / Lecturer การวิเคราะหขอมูล, การผลิต, โลจิสติกส E-mail : faasdrt@ku.ac.th

 นางสาว แตงออน  พรหมมิ ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7610

 Miss  Taeng-on  Prommi ม.สงขลานครินทร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7610

 อาจารย / Lecturer ชีววิทยา, อนุกรมวิธานของแมลงน้ำ,  E-mail : faastop@ku.ac.th

  การประเมินคุณภาพน้ำดวยแมลงน้ำ

 นาย ทนุวงศ  จักษุพา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Thanuwong  Chaksupa ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : cpctwc@ku.ac.th

 นาย ทรงธรรม  เรืองชัยทวีสุข วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Songtham  Ruangchaithaweesuk จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Inorganic Chemistry, Supramolecular E-mail : faasstr@ku.ac.th 

  Chemistry

 นาย ทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ บช.บ.(การสอบบัญชี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7105

 Mr.  Songsak  Boonsuwan ม.วลัยลักษณ ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7105

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : faasssb@ku.ac.th

 นาย ทิสวัส  ธำรงสานต Doctoral de 3 cycle(Sciences du Langage) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7686

 Mr.  Tissawas  Thumrongsanta Paris Ouest-Nanterre La De Fense U., France  ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7686

 อาจารย / Lecturer ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาศาสตร, E-mail : faastwt@ku.ac.th

  วาทกรรมวิเคราะห, โวหารภาพพจน

 นาง นงพงา  จรัสโสภณ ปร.ด.(อินทรียเคมี) ภายใน / internal line :3600 ext. 7643

 Mrs.  Nongpanga  Jarussophon ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7643

 อาจารย / Lecturer อินทรียเคมี E-mail : faasngj@ku.ac.th

 นาย นพพร  รัตนชวง วท.บ.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7615

 Mr.  Nopporn  Rattanachunge ม.เกษตรศาสตร  ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7615

 ผศ. / Assist.Prof. Laser E-mail : faasnor@ku.ac.th

 นางสาว นฤพร  เพ็ชรกลาง วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7606

 Miss  Naruporn  Pedklang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7606

 อาจารย / Lecturer Cell culture E-mail : faasnpp@ku.ac.th

 นางสาว นวลจันทร  มัจฉริยกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรโพลิเมอร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7637

 Miss  Nuanjan  Matchariyakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7637

 อาจารย / Lecturer พอลิเมอร E-mail : faasnjm@ku.ac.th

 นางสาว นันทนา  เลิศประสบสุข ร.ม. ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7512

 Miss  Nuntana  Lertprasopsuk จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7512

 รศ. / Assoc.Prof. ชุมชนกับสิ่งแวดลอม E-mail : kpsnnl@ku.ac.th
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 นางสาว นิดา  จำปาทิพย ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร ☎ 0-3428-1105-6
 Miss  Nida  Jumpathip และการพัฒนา) E-mail : faasndj@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer ม.มหิดล
  การสอน, การแปล, การประเมิน

 นาย บุญเดช  เบิกฟา ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4  ext. 7688
 Mr.  Bundet  Boekfa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7688
 อาจารย / Lecturer เคมี E-mail : bundet.b@ku.ac.th

 นางสาว บุศยรินทร  กองแกว ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7702
 Miss  Busthsayarinth  Kongkaew ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7702
 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ, การตลาด,  E-mail : faasbyr@ku.ac.th
  การตลาดระหวางประเทศ

 นางสาว เบญจมาศ  แกวนุช วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7632
 Miss  Benjamas  Keawnuch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7632
 ผศ. / Assist.Prof. ดาราศาสตร , Superconductor E-mail : faasbek@ku.ac.th

 นาย ปรวัฒน  วิสูตรศักดิ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7305
 Mr.  Porawat  Visutsak ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7305
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : faaspwv@ku.ac.th

 นาง ประไพศรี  วิเศษสุขพงศ M.S.Ed.(Applied Linguistics) ภายใน / internal line :3600-4
 Mrs.  Prapaisri  Wisedsookpong Indiana U., USA ☎ 0-3428-1800
 ผศ. / Assist.Prof. การศึกษา, การสอนวิชาภาษาอังกฤษ, E-mail : faasmls@ku.ac.th 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 นางสาว ประภา  โซะสลาม ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line :3600 ext. 7682, 7680
 Miss  Prapa  Sohsalam ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7682, 7680
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม E-mail : faaspps@ku.ac.th

 นาย ประสงค  กัลยาณะธรรม ค.ด.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7508
 Mr.  Prasong  Kalayanathum จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7508
 อาจารย / Lecturer การบริหารการศึกษา  E-mail : faaspsk@ku.ac.th

 นาย ประสาร  ชิวปรีชา วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7670
 Mr.  Prasarn  Chewpreecha วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7670
 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงาน  E-mail : faaspsc@ku.ac.th

 นาย ประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ วท.ม.(การจัดการสารสนเทศและระบบ) ภายใน / internal line :3600-4
 Mr.  Prasertsak  U-Aroon ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1105-6
 อาจารย / Lecturer Computer Network, Network Programming, E-mail : faaspsu@ku.ac.th 
  Software Design

 นางสาว ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ Ph.D.(Chinese) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7217
 Miss  Pranee  Chokkajitsumpun U. of Hawaii at Manoa, USA ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7217
 ผศ. / Assist.Prof. Teaching Chinese as a Foreign Language, 

  Chinese Sociolinguistics
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 นาย ปริวัฒน  ปาจีนบูรวรรณ Ph.D.(Mathematics) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Pariwatana  Pacheenburawana Western Michigan U., USA ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Differential Equations and Optimal Control E-mail : faaspwp@ku.ac.th

 นางสาว ปญญาพร  ปรางจโรจน วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Punyaporn  Prangjarot ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย  ☎ 0-3428-1105-6 

 อาจารย / Lecturer คอมพิวเตอร E-mail : faasppp@ku.ac.th

 นางสาว ปทมา  จันทรเจริญสุข อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7216

 Miss  Patama  Chancaroensuk จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7216

 อาจารย / Lecturer วรรณคดีเปรียบเทียบ E-mail : faaspmc@ku.ac.th

 นาย ปติ  ตรีสุกล ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7631

 Mr.  Piti  Treesukol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7631

 อาจารย / Lecturer เคมีเชิงฟสิกส, เคมีคอมพิวเตอร E-mail : faasptt@ku.ac.th

 นางสาว ปยะมาศ  ศรีรัตน วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Piyamat  Srirat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพ E-mail : faaspym@ku.ac.th

 นาย พงศพันธ  ศรีเมือง  ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7703

 Mr.  Pongpan  Srimuang ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7703 

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ E-mail : faasppsm@ku.ac.th

 นาย พงษพิชิต  จันทรนุย M.S.(Physics) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Phongpichit  Channuie U. of Southern Denmark, Denmark ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Mathematical and Theoretical Physics E-mail : faaspcc@ku.ac.th

 นางสาว พรพิศ  ยิ้มประยูร ปร.ด.(คณิตศาสตร)  ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7310

 Miss  Pornpis  Yimprayoon ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7310

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : faasppy@ku.ac.th

 นางสาว พรไพรินทร  รุงเจริญทอง Sc.D.(Bioresource Production and ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7660

 Miss  Pornpairin  Rungcharoenthong Environment) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7660

 อาจารย / Lecturer Kyoto Prefectural U., Japan E-mail : faasprr@ku.ac.th

  เกษตรศาสตร

 นาง พริมา  พิริยางกูร ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7649

 Mrs.  Pharima  Phiriyangkul ม.สงขลานครินทร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7649

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมี E-mail : faasprm@ku.ac.th

 นาง พัชนี  วิชิตพันธุ Ph.D.(Entomology) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7677

 Mrs.  Patchanee  Vichitbandha U. of Kentucky, USA ☎ 0-3428-1106 ext. 7677

 อาจารย / Lecturer นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง แมงมุม E-mail : faaspnv@ku.ac.th 

  และไร, การบริหารศัตรูพืชดวยชีววิธี
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 นางสาว พัชรา  จตุรโกมล รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Patchara  Jaturakomol จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer  รัฐประศาสนศาสตร

 นาย พิเชษฐ  อนุรักษอุดม วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7687

 Mr.  Piched  Anuragudom ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7687

 อาจารย / Lecturer เคมี E-mail : faaspac@ku.ac.th

 นางสาว พิมพชนก  สตภูมินทร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7662

 Miss  Pimchanok  Satapoomin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7662

 อาจารย / Lecturer Molecular Biology, DNA Cloning E-mail : faaspns@ku.ac.th

 นาง พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน สต.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7322

 Mrs.  Pitsamai  Hanmongkolpipat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7322

 รศ. / Assoc.Prof. สถิติ E-mail : faaspmh@ku.ac.th

 นาย พุทธพร  สองศรี D.Eng.(Industrial Chemistry) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Puttaporn  Songsri Hiroshima U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Molecular biology, Biochemistry E-mail : faasptps@ku.ac.th

 นางสาว เพ็ญสินี  กิจคา อ.ม.(ภาษาศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7223

 Miss  Pensinee  Kitkha จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7223

 อาจารย / Lecturer Phonetics, Morphology, Applied Linguistics E-mail : faaspnk@ku.ac.th

 นาย เพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ Ph.D.(Agricultural Product) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Permpong  Sriprasertsak Okayama U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer การใชแบคทีเรียโปรไบโอติคเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ  E-mail : rdipps@ku.ac.th

  ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 นาย ภัทรพงศ  รักนอย วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4  ext. 7621

 Mr.  Pattraphong  Racknoi ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร- ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7621

 อาจารย / Lecturer ลาดกระบัง E-mail : faasptr@ku.ac.th

  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ใยแกวนำแสง

 นางสาว ภัทรพร  จินตกานนท ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7227

 Miss  Pataraporn  Jintakanon สารสนเทศศาสตร) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7227

 อาจารย / Lecturer ม.ขอนแกน  E-mail : faasppj@ku.ac.th

  บรรณารักษ, สารสนเทศ

 นางสาว ภัทรภร  รักเรียน อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Patraporn  Rukrien จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer วรรณคดีเปรียบเทียบและบทละครสมัยใหม E-mail : faasptp@ku.ac.th

 นาง มลธิรา  ศรีถาวร ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line :3600-4

 Mrs.  Moltira   ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมีี
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 นางสาว มาลี  ศรีสดสุข Ph.D.(Portein Engineering) ภายใน / internal line : 3600-4

 Miss  Malee  Srisodsuk U.of Helsinki, Finland ☎ 0-3428-1105-6

 ผศ. / Assist.Prof. Fungai genetics, protein, enzymes  E-mail : faasmls@ku.ac.th

  biochemistry

 นาย รามิล  กาญจันดา อ.ม.(ปรัชญา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7226

 Mr.  Ramil  Kanchanda จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7226

 อาจารย / Lecturer logic, ethics, philosophy of political sciences E-mail : faasrmk@ku.ac.th

 นาง วลี  สงสุวงค วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7237

 Mrs.  Walee  Songsuwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7237

 ผศ. / Assist.Prof. เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร, E-mail : faaswlp@ku.ac.th 

  การจัดการธุรกิจ

 นาย วัชระ  ทองเสมอ วท.บ.(เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7616

 Mr.  Wadchara  Thongsamer ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7616

 อาจารย / Lecturer อิเล็กทรอนิกส E-mail : faaswrt@ku.ac.th

 นางสาว วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย Ph.D.(Bioorganic chemidtry) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7333

 Miss  Wanpen  Laosripaiboon U. of Bristol, UK ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7333

 อาจารย / Lecturer เคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติิ E-mail : faaswal@ku.ac.th

 นาง วิชชุพร  จันทรศรี D.Agr.(Applied Microbiology) ภายใน / internal line :3600-4

 Mrs.  Vitchuporn  Juntharasri Kyoto U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer เอนไซมจากจุลินทรีย, เทคโนโลยีการหมัก, E-mail : faasvpj@ku.ac.th 

  ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย

 นาย วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7318

 Mr.  Wirat  Suwannaphichat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-34281105-6 ext. 7318

 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตร E-mail : faaswis@ku.ac.th

 นาง วิไลลักษณ  ขวัญยืน วท.ม.(เคมีวิเคราะห) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7636

 Mrs.  Wilailuck  Kwanyuen ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6ext. 7636

 อาจารย / Lecturer Phytoremediation of heavy metals E-mail : faaswls@ku.ac.th

 นาย วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย Ph.D.(Applied Linguistics) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7219

 Mr.  Wisut  Jarunthawatchai U. of Southampton, UK ☎ 0-34281105-6 ext. 7219

 อาจารย / Lecturer Second Language Writing, Genre Analysis E-mail : faaswsj@ku.ac.th

 นางสาว วีนาวรรณ  สมผล วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7638

 Miss  Weenawan  Somphon ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7638

 อาจารย / Lecturer เคมี, Inorganic chemistry, Solid state E-mail : faaswnw@ku.ac.th 

  chemistry, x-ray crystallography
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 นาย วีรชัย  ลิภา วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7619

 Mr.  Werachai  Lipar ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร- ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7619

 อาจารย / Lecturer ลาดกระบัง E-mail : faaswcl@ku.ac.th

  อิเล็กทรอนิกส, โซลารเซลแบบฟลมบาง

 นางสาว วีรมลล  ไวลิขิต ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600 ext. 7634

 Miss  Veeramol  Vailikhit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7634

 อาจารย / Lecturer เคมี E-mail : faasvmv@ku.ac.th

 นางสาว ศรัณยธร  งามดี วท.บ.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7645

 Miss  Saruntorn  Ngamdee ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7645

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : faassrt@ku.ac.th

 นางสาว ศลยา  สุขสอาด ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3600-4 ext. 7605, 7607

 Miss  Solaya  Suksa-ard ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7605, 7607

 อาจารย / Lecturer Bioremidation, Biotechnology E-mail : faassos@ku.ac.th

 นาย ศศิมลฑล  มวงศรีจันทร ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7686

 Mr.  Sasimonton  Moungsrijun ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7686

 อาจารย / Lecturer นิวเคลียรฟสิกส E-mail : faassmt@ku.ac.th

 นางสาว ศิรประภา  เปรมเจริญ Ph.D.(Environmental Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7623

 Miss  Siraprapha  Premcharoen The U. of York, UK ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7623

 ผศ. / Assist.Prof. Tropho-dynamic modeling (Ecopath / E-mail : faassrp@ku.ac.th 

  Ecosim)

 นาย ศุภเดช  สุจินพรัหม ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7625

 Mr.  Supphadate  Sujinnapram ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7625

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส E-mail : faassds@ku.ac.th

 นางสาว สกาวรัตน  จงพัฒนากร พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line :3600 ext. 7309

 Miss  Sakauwrat  Jongpattanakorn ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7309

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสื่อสารขอมูล  E-mail : faassak@ku.ac.th

 นาย สงสุข  ปาระแกว วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Songsook  Parakaew ม.ขอนแกน ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร

 นาย สมนึก  จงไพบูลยกิจ บธ.ม.(การบัญชีบริหาร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7233

 Mr.  Somnuek  Jongpaiboonkit ม.บูรพา ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7233

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน  E-mail : faassnj@ku.ac.th

 นาย สราวุธ  คลอวุฒิมันตร Ph.D.(Biology) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7692

 Mr.  Sravut  Klorvuttimontara The U. of York, UK ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7692

 อาจารย / Lecturer ชีววิทยาของหอยทาก, Speciesdistribution E-mail : faassvk@ku.ac.th 

  model, ผลของโลกรอนตอสิ่งมีชีวิต
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 นาย สหณัฐ  เพชรศรี วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7661

 Mr.  Sahanat  Phetsri จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7661

 อาจารย / Lecturer อนุกรมวิธานพืช(Plant taxonomy and  E-mail : faassnps@ku.ac.th

  Systemetic)

 นาย สิทธิพงศ  รักตะเมธากูล ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7312

 Mr.  Sittipong  Ruktamatakul ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7312

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : faasspr@ku.ac.th

 นาง สุจิตรา  แสนหาญ วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line :3600 ext. 7302

 Mrs.  Sujitra  Sanhan ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7302

 อาจารย / Lecturer Optinal Control, Fixed point theory E-mail : faassts@ku.ac.th

 นางสาว สุชีวัน  กรอบทอง ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7617

 Miss  Sucheewan  Krobthong ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7617

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส E-mail : faasscw@ku.ac.th

 นาง สุทธิชา ณ ระนอง  ธรรมสิทธิรงค ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :3600-4

 Mrs.  Sutticha Na-ranong   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพ E-mail : faasscn@ku.ac.th

 นาย สุทธิเดช  ปรีชารัมย ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7699

 Mr.  Sutthidech  Preecharram ม.ขอนแกน  ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7699

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมี E-mail : faasstd@ku.ac.th

 นาย สุทธิพจน  สุทธนะ วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7647

 Mr.  Sutthipoj  Sutthana ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7647

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส E-mail : faassps@ku.ac.th

 นาง สุนทรี  ยิ่งชัชวาลย Ph.D.(Soil Science) ภายใน / internal line :3897-3900

 Mrs.  Suntaree  Yingjajaval Oregon State U., USA ☎ 0-3428-1105-6

 ศ. / Prof. Plant Water Relations E-mail : suntaree.y@ku.ac.th

 นาง สุนทรี  แสงจันทร วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7620

 Mrs.  Suntree  Sangjan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7620

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส E-mail : faasstp@ku.ac.th

 นาย สุนันท  ทิพยทิพากร วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7640

 Mr.  Sunan  Tiptipakorn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7640

 อาจารย / Lecturer  วิศวกรรมเคมี E-mail : faassntk@ku.ac.th

 นางสาว สุภณิดา  พวงผกา ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line :3600 ext. 7509

 Miss  Supanida  Puangphaka ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7509

 อาจารย / Lecturer การพัฒนาสังคม E-mail : faassdp@ku.ac.th
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 นาง สุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7515

 Mrs.  Surang  Narongsaksakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7515

 อาจารย / Lecturer การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ,  E-mail : faassrn@ku.ac.th

  การพัฒนาและประเมินหลักสูตร

 นางสาว สุรีรัตน  วงศสมิง M.A.(Area Studies) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Sureerut  Wongsaming  U. of Tsukuba, Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer  ภาษาญี่ปุน E-mail : faassrw@ku.ac.th

 นาง แสงแข  สุวรรณสุนทร วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7313

 Mrs.  Sangkhae  Suwansuntorn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7313

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : faassky@ku.ac.th

 นาย อนามัย  ดำเนตร Ph.D.(Applied Linguistics and Intercultural ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7122

 Mr.  Anamai  Damnet Communication) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7122

 อาจารย / Lecturer Victoria U. of Technology, Australia E-mail : faasamd@ku.ac.th

  Intercultural Communication, Pragmatics

 นางสาว อรประพิณ  กิตติเวช ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Orprapin  Kittiveja ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer ภาษาศาสตร E-mail : faasopk@ku.ac.th

 นาง อรพรรณ  ศังขจันทรานนท วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7658

 Mrs.  Oraphan  Sungkajanttranon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7658

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยาและกายวิภาคของพืช E-mail : faasops@ku.ac.th

 นาง อรวรรณ  ชุณหชาติ Ph.D.(Agricultural Science)  ภายใน / internal line :3600-4

 Mrs.  Orawan  Chunhachart Gifu U., Japan ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer Agricultural Science E-mail : faasowc@ku.ac.th

 นางสาว อรสา  สระทองแกว  บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7104

 Miss  Orasa  Satongkeaw ม.เอเซียอาคเนย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7104

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : faasoss@ku.ac.th

 นางสาว อัจฉริยา  ปราบอริพาย ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7320

 Miss  Atchariya  Prabaripai จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7320

 รศ. / Assoc.Prof. การวัดและประเมินผลการศึกษา E-mail : faasatp@ku.ac.th

 นาย อาทร  ลอยสรวงสิน วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7635

 Mr.  Arthorn  Loisruangsin จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7635

 อาจารย / Lecturer เคมี E-mail : faasatl@ku.ac.th

 นาย อานนท  ธรรมสิทธิรงค วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Anon  Thammasittirong ม.เกษตรศาสตร  ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย E-mail : faasant@ku.ac.th
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 นางสาว อารีย  อินทรนวล Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7622

 Miss  Aree  Innun Ehime U., Japan ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7622

 อาจารย / Lecturer  Food Science E-mail : faasare@ku.ac.th

 นาย อุดม  ศรีนนท ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7686

 Mr.  Udom  Srinon ภาษาตางประเทศ) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7686

 อาจารย / Lecturer ม.ศิลปากร E-mail : udons@ku.ac.th

  ภาษาศาสตร, การสอนภาษาอังกฤษ

 นาย เอกชัย  สุนทรศิลสังวร วท.ด.(คณิตศาสตร)  ภายใน / internal line :3600 ext. 7302

 Mr.  Eakachai  Suntonsinsoungvon ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7302

 อาจารย / Lecturer Differential Equations, Distribution theory E-mail : faasecs@ku.ac.th 

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ

 นาง วรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7112

 Mrs.  Wanwimol  Sriprasertsak ม.เกษตรศาสตร  ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7112

 ผูบริหาร  E-mail : faaswwm@ku.ac.th

 นาย ขวัญชัย  สุขสมบูรณ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7102 

 Mr.  Khwanchai  Suksomboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7102

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : faaskcsb@ku.ac.th

 นาง นันทมาศ  เหลืองน้ำเพ็ชร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7102

 Mrs.  Nantamas  Leungnamphet ส.ราชภัฏนครปฐม 0-3428-1105-6 ext. 7102

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : faasnml@ku.ac.th

 นาง ภัณฑิรา  มงคลจุฑา ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7127

 Mrs.  Pantira  Mongkoljuta ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7127

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : faasptm@ku.ac.th

 นาย วิทยา  จาทอง ศศ.ม.(การบริการการศึกษา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7117

 Mr.  Vitthaya  Jhatong ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7117

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  E-mail : faasvij@ku.ac.th

 นางสาว วิไล  แจงบุญ ศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ) ภายใน / internal line : 3600-4

 Miss  Wilai  Jangboon ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1105-6

 บุคลากรปฏิบัติการ  E-mail : faaswlj@ku.ac.th

 นาย สถาพร  ไชยสมภาร ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line :3600 ext. 7133

 Mr.  Sataporn  Chaisomparn  ม.เกษตรศาสตร 0-3428-1105-6 ext. 7133

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ  E-mail : faasspc@ku.ac.th

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3600-4          ☎ 0-3428-1105-7          7 0-3428-1057, 3613

E-mail : faas@ku.ac.th  URL : http://www.flas.ku.ac.
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 นาง สุกัญญา  นิ่มเนียม ศศ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7102

 Mrs.  Sukunya  Nimniam ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7102

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : faasskp@ku.ac.th

 นาง สุวรรณี  ศรีนวล ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7111

 Mrs.  Suwannee  Srinaul ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1105-6  ext. 7111

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  E-mail : faassns@ku.ac.th

 นาง สุวารี  มณีเนตร ค.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7108

 Mrs.  Suwaree  Maneenet วค.สวนดุสิต ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7108

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : faasswm@ku.ac.th

 นางสาว อัจฉรา  มุกดาเรือง รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7103

 Miss  Achara  Mookdarung  ม.ณิวัฒนา ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7103

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail : faasarm@ku.ac.th

 หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร / Head of Department

 นาย วิเนตร  แสนหาญ วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 73

 Mr.  Winate  Sanhan ม.เชียงใหม ☎ 0-34281105-6 ext. 73

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : faaswns@ku.ac.th

 รองหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  

 นางสาว ชุติมณฑน  บุญมาก พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7323

 Miss  Chutimond  Bunmark ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7323

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ E-mail : faascmb@ku.ac.th

สายว�ชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร / 

Department of Mathematics Statistics and Computer Science

ภายใน / internal line : 3600-4          ☎ 0-3435-1895, 0-3428-1057

สายว�ชาว�ทยาศาสตร / Department of Science 

ภายใน / internal line : 3600-4 ext. 7613, 7667       ☎ 0-3435-1895, 0-3428-1105-7      7 0-3428-1057

E-mail : otwr@ku.ac.th  URL : http://www.flas.ku.ac.th/sci/index_sci.htm

 หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร / Head of Department 

 นางสาว ธนวรรณ  พาณิชพัฒน ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7674

 Miss  Thanawan  Panichpat ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7674

 ผศ. / Assist.Prof. ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม E-mail : faastwp@ku.ac.th

 รองหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  

 นางสาว ลักษณา  กันทะมา Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7676

 Miss  Laksana  Kantama Wageningen U., The Netherlands ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7676

 อาจารย / Lecturer Molecular Cytogenetics, Plant tissue culture E-mail : faaslsk@ku.ac.th
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 นาย กิตติพจน  เพิ่มพูล ปร.ด.(วนศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7659

 Mr.  Kittipot  Poempul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7659

 อาจารย / Lecturer วนศาสตร E-mail : faaslapp@ku.ac.th

 นาย รัชพล  พะวงศรัตน ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7678

 Mr.  Ratchapol  Pawongrat ม.สงขลานครินทร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7678

 อาจารย / Lecturer  E-mail : faasrpp@ku.ac.th

 นาย วีรชัย  พุทธวงศ วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line :3600-4

 Mr.  Weerachai  Phutdhawong ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6

 รศ. / Assoc.Prof. เคมี E-mail : faaswcp@ku.ac.th

 นางสาว ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม Ph.D.(Plant Molecular Genetics) ภายใน / internal line :3600-4  ext. 7604

 Miss  Siriluck  Iamtham U. of Manchester, UK ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7604

 รศ. / Assoc.Prof. plant tissue culture, plant molecular  E-mail : faassli@ku.ac.th

  genetics, cytogenetics

 นาง สิริภัทร  พราหมณีย  Ph.D.(Plant Melecular Biology)  ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7604

 Mrs.  Siripatr  Prammanee Griffi th U., Australia ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7604

 รศ. / Assoc.Prof. Molecular Biology, Tissue Culture E-mail : faasspp@ku.ac.th

 นาย อารม  อันอาตมงาม  Ph.D.(Agricultural Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7678

 Mr.  Arm  Unartngam U. of Tsukuba, Japan ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7678

 อาจารย / Lecturer สารสกัดจากพืช, วิทยาการวัชพืช,  E-mail : faasarmu@ku.ac.th

  วิทยาศาสตรเกษตร

สายว�ชาศิลปศาสตร / Department of Liberal Arts

ภายใน / internal line : 3600-4           ☎ 0-3428-1105-6           7 0-3428-1057

E-mail : omrs@ku.ac.th  URL : http://www.flas.ku.ac.th/art/index_art.htm

 หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร / Head of Department

 นางสาว ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line :3600 ext. 7126

 (รักษาราชการแทน)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7126

 Miss  Siripattra  Muanmalai  ระบบสารสนเทศ, ระบบฐานขอมูล,  E-mail : faasstm@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. การเขียนโปรแกรม

 นางสาว ฉัตกฤษ  รื่นจิตต M.Ed.(Curriculum and Teaching ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7217

 Miss  Chatkrit  Ruenjitt Methodology) ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7217

 อาจารย / Lecturer  Beijing Language and Culture U., China E-mail : faasckr@ku.ac.th

  ภาษาจีน
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 หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี / Head of Department

 นางสาว วรางคณา  จิตตชุม Ph.D.(Polymer Science) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7641

 Miss  Varangkana  Jitchum University of Sydney, Australia ☎ 0-34281105-6 ext. 7641

 อาจารย / Lecturer Polymer Synthesis E-mail : faasvnj@ku.ac.th

ศูนยสงเสร�มการว�จัยและถายทอดเทคโนโลยี / 

Research Promotion and Technology Transfer Center

ภายใน / internal line : 7654          ☎ 0-3428-1105-6          7 0-3428-1057

 ประธานโครงการ / Chairman

 นาย วรัทภพ  ชัยเนตร วท.ม. ภายใน / internal line :3600 ext. 7326

 Mr.  Varatapop  Chained ม.นเรศวร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7326

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : faaspc@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย วิเนตร  แสนหาญ วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600 ext. 7302

 Mr.  Winate  Sanhan ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7302

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : faaswns@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว พรพรรณ  เลาสมบูรณ บธ.บ. ภายใน / internal line :3600 ext. 7327

 Miss  Pornpun  Laosomboon ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7327

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : faasppl.@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาตร� สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ /

Bachelor of Science Program in Information Technology Project, Kamphaeng Saen

ภายใน / internal line : 3600 ext. 412        ☎ 0-3435-1895, 0-2942-8010 ext. 412        7 0-3428-1057

E-mail : itkps@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)

 ประธานโครงการ / Chairman

 นางสาว ชุติมณฑน  บุญมาก พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7323

 Miss  Chutimond  Bunmark ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7323 

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ E-mail : faascmb@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว พรพิศ  ยิ้มประยูร ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7310

 Miss  Pornpis  Yimprayoon ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7310

 อาจารย / Lecturer  คณิตศาสตร E-mail : faasppy@ku.ac.th
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 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว พรพิศ  ยิ้มประยูร ปร.ด.(คณิตศาสตร)  ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7310

 Miss  Pornpis  Yimprayoon ม.มหิดล ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7310

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : faasppy@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

 นาง สุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line :3600 ext. 7515

 Mrs.  Surang  Narongsaksakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6  ext. 7515

 อาจารย / Lecturer การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ,  E-mail : faassrn@ku.ac.th

  การพัฒนาและประเมินหลักสูตร

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว พัชรา  จตุรโกมล รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line :3600-4

 Miss  Patchara  Jaturakomol จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1105-6

 อาจารย / Lecturer รัฐประศาสนศาสตร

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ทาริกา  สระทองคำ บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) ภายใน / internal line :3600 ext. 7503

 Miss  Tarika  Srathongkham ม.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1105-6 ext. 7503

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : faastks@ku.ac.th

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) / 

Master of Arts (Political Science) Project, Kamphaeng Saen

ภายใน / internal line : 3600-4 ext. 7764        ☎ 0-3428-1105        7 0-3428-1057

E-mail : kpsnnl@ku.ac.th, faastks@ku.ac.th
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คณะสัตวแพทยศาสตร / Faculty of Veterinary Medicine
ภายใน / internal line : 3450-4          ☎ 0-3435-1901-3          7 0-3435-1405

URL : http://www.vet.kps.ku.ac.th/

งานธุรการ กำแพงแสน

ภายใน / internal line : 3450-2            ☎ 0-3435-1901-3            7 0-3435-1405

นาย ธีระ  รักความสุข

Mr.  Theera  Rukkwamsuk

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Large Animal Medicine)

Utrecht U., Netherlands

Matabolic diseases in dairy cow

ภายใน / internal line : 3460 ext. 1501

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvettrr@ku.ac.th

หัวหนาธุรการ กำแพงแสน  

นางสาว กาญจนา  ลัดดากลม

Miss  Kanchana  Laddaklom

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1111

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetkal@ku.ac.th

นางสาว ศรัณภัสร  จีรภัทรกิตติกุล

Miss  Saranphat  Jiraphatkittikun

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1117

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetnapa@ku.ac.th

นาย ศุภชาติ  ปานเนียม

Mister  Suphachat  Panneum

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2562-3

☎ 0-3235-1715-6

นาง สุมณรัตน  เทพสาร

Missis  Sumonrat  Tepsan

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1115

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetsmt@ku.ac.th

นางสาว อารีรัตน  สิชฌวัฒน

Miss  Areerat  Sitchawat

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ว.อาชีวศึกษานครปฐม

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1121

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetars@ku.ac.th

ภาคว�ชาพยาธ�ว�ทยา / Department of Pathology

ภายใน / internal line : 3450-2              ☎ 0-3435-1901

นางสาว สุวิมล  พันธุดี

Miss  Suwimon  Phundee

อาจารย/ Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

พยาธิคลินิก

ภายใน / internal line : 2562-3

☎ 0-3235-1715-6

E-mail : fvetsmp@ku.ac.th

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กำแพงแสน  / Associate Dean
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ภาคว�ชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง / Department of Companion Animals Clinical Sciences

ภายใน / internal line : 3456            ☎ 0-3435-1901-3 ext. 1301-2            7 0-3435-1405

นางสาว อารีย  ทยานานุภัทร

Miss  Aree  Thayananuphat

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Animal Science)

U. of Minnesota, USA

โรคตา และศัลยกรรมสัตวเล็ก

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1309

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetatn@ku.ac.th

นาย ชัยกร  ฐิติญาณพร

Mister  Chaiyakorn  Thitiyannapron

อาจารย/ Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ออรโธปดิกส และศัลยกรรมในสัตวเล็ก

ภายใน / internal line : 1061-70

☎ 0-2942-8751-9

E-mail : fvetckt@ku.ac.th

นางสาว นันทวัน  ญาติบรรทุง

Miss  Nantawan  Yatbantoong

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)

ม.มหิดล

อายุรศาสตรสัตวปา

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1503

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetnwy@ku.ac.th

นาย ณัฏฐธน  ฐิติชญาพงษ

Mister  Nuttana  Thitichayapong

อาจารย/ Lecturer

วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย)

ม.เกษตรศาสตร

โรคสัตวน้ำ

ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetkwa@ku.ac.th

ภาคว�ชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา / 

Department of Large Animals and Wildlife Clinical Sciences

ภายใน / internal line : 3460            ☎ 0-3428-2265 ext. 1501            7 0-3435-1405

นางสาว ศิริพร  คงสรอย

Miss  Siriporn  Kongsoi

อาจารย/ Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

Veterinary Public Health

ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetsks@ku.ac.th

นางสาว สุกัญญา  ทองรัตนสกุล

Miss  Sukanya  Thongratsakul

อาจารย/ Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

Veterinary Public Health

ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetskt@ku.ac.th

ภาคว�ชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว / 

Department of Farm Resources and Production Medicine

ภายใน / internal line : 3458-9            ☎ 0-3428-2264 ext. 1401-2            7 0-3435-1405

ภาคว�ชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบร�การว�นิจฉัย / 

Department of Veterinary Public Health and Diagnostic Services

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1601,          ☎ 0-3435-1901-3 ext. 1601,          7 0-3435-1405, 

 3462 0-3435-2077 0-3435-2077

รองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
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โรงพยาบาลสัตวมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน / 

Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital ; Kamphaeng Saen

ภายใน / internal line : 3468            ☎ 0-3435-1901-3            7 0-3435-2041

ผูอำนวยการ

นาย อดิศร  ยะวงศา

Mr.  Adisorn  Yawongsa

ผศ. / Assist.Prof.

M.S.(Veterinary Epidemiolog & Economics)

U. of Utrecht

อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1509

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetady@ku.ac.th

น.ส. จุฑามาส  รัตนคุณูประการ

Miss  Jutamat  Rattanakunuprakarn

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

ม.สงขลานครินทร

ตรวจเลือด

ภายใน / internal line : 3450-4 ext. 2117

☎ 0-3435-1901-3

นาย นักรบ  พัฒนพล

Mr.  Naklub  Pattanapon

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

☎ 0-3435-1901

น.ส. นัจพร  แจมจันทร

Miss  Nachaporn  Jamjun

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

☎ 0-3435-1901

นาง ประวีณา  ภูบัวเพชร

Mrs.  Prawena  Phoobuapetch

จนท.บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.กาญจนบุรี

ภายใน / internal line : 3471 ext. 2201-2

☎ 0-3435-1901-3

นาย มนตชัย  เล็กเจริญวงศ

Mr.  Monchai  Lekcharoenwong

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

☎ 0-3435-1901

น.ส. รติกร  บุตรชา

Miss  Ratikorn  Bootcha

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

☎ 0-3435-1901

นาย วันชาติ  ยิบประดิษฐ

Mr.  Wonchart  Yippadit

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3468

☎ 0-3435-1901
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โรงพยาบาลสัตวมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ / 

Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital ; Nongpho

ภายใน / internal line : 2562           ☎ 0-3235-1715-6, 0-3238-9291, 0-3238-9293           7 0-3238-9295

ผูอำนวยการ

นาย สมชัย  สัจจาพิทักษ

Mr.  Somchai  Sajapitak  Yawongsa

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.Agr.Sc.

Nagoya.U.

อายุรศาสตรโค

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1507

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetscs@ku.ac.th

น.ส. กุลนิษฐ  ภวพงศสุภัทร

Miss  Kulanit  Phawapongsupatr

จนท.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.ม.(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

น.ส. ขนิษฐา  ธรรมจง

Miss  Kanitta  Thamachong

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวส.(การบัญชี)

ว.เทคนิคราชบุรี
☎ 0-3235-1715

นาย ธีระพงษ  บุญเติม

Mr.  Theerapong  Boonterm

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

น.ส. ภูริกา  เซี่ยงจง

Miss  Purika  Seingjong

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

E-mail : fvetpus@ku.ac.th

น.ส. วัชรินทร  ปานกิจเจริญ

Miss  Watcharin  Pankitcharoen

จนท.บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 2562-3 ext. 100

☎ 0-3235-1715-6

น.ส. วิภาดา  วีระกิจพานิช

Miss  Wipada  Jamjun

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร
☎ 0-3235-1715

นาย ศุภชาติ  ปานเนียม

Mr.  Suphachat  Panneum

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

น.ส. สกุณา  พัฒนกุลอนันต

Miss  Sakuna  Phatthanakunanan

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 3450 ext. 1201

☎ 0-3435-1901
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หนวยงานชันสูตรโรคสัตว / Veterinary Clinical Diagnostic Laboratory

ภายใน / internal line : 3476 ext. 1205              ☎ 0-3435-2078

นาง สุนันท  คำเลิศ

Mrs.  Sunan  Kamlers

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญการ

ป. (วิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย)

ม.มหิดล

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

นาย อุทัยศรี  เจียมวุฒิศักดิ์

Mr.  Uthaisri  Jeamwutisak

สัตวแพทย

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2562-3 ext. 110

☎ 0-3235-1715-6

นาย เอกชัย  สรอยน้ำ

Mr.  Aggachai  Sroynum

นักวิทยาศาสตรชำนาญการ

วท.บ.

ส.เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

ภายใน / internal line : 2562

☎ 0-3235-1715

หนวยงานสัตวทดลอง / Laboratory Animal Facilities

ภายใน / internal line : 3467              ☎ 0-3435-5596

หัวหนาหนวย

นาย จตุรงค  วงศสนิท  

Mr.  Jaturong  Wongsanit

อาจารย / Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1518

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetjnw@ku.ac.th

นาย ประกรณ  จาละ

Mr.  Prakorn  Jala

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3450 ext. 1201

☎ 0-3435-1901

หัวหนาหนวย

นาย ปรีดา  เลิศวัชระสาวะกุล  

Mr.  Preeda Lertwatcharasavakul

อาจารย / Lecturer

วท.ค.(พันธุวิศวกรรม)

ม.เกษตรศาสตร

พันธุวิศวกรรม

ภายใน / internal line : 3450-2

☎ 0-3435-1901-3

E-mail : fvetpdl@ku.ac.th

นาง ทองคำ  เหมือนประสิทธิ์

Mrs.  Tongkam  Muenprasit

จนท.บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3467

☎ 0-3435-1901

E-mail : fvettkm@ku.ac.th
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สถาบันว�จัยและพัฒนา กำแพงแสน
ภายใน / internal line : 3650, 3994          ☎ 0-3428-1090          7 0-3428-1091

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/

ฝายบร�หารและธุรการ / Administration and General Service

ภายใน / internal line : 3650, 3994          ☎ 0-3428-1090          7 0-3428-1091

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/

 ผูอำนวยการ / Director  

 นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ   D.Agr.Sc.(Plant Virology) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mrs.  Pissawan  Chiemsombat U. of Osaka Prefecture,Japan ☎ 0-3428-1090

 ผศ. / Assist.Prof. ไวรัสและโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส E-mail : agrpwc@ku.ac.th

 ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารและพัฒนาทรัพยากร  

 นางมณฑา วงศมณีโรจน   วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 485

 Mrs.  Monthar  Wongmaneeroj ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช E-mail : rdimow@ku.ac.th

 ผูชวยผูอำนวยการบริการวิชาการ

  นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา   Dr.Agr.Sc.(Natural Product Chemistry) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 412

 Miss  Suratwadee  Jiwajinda Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ E-mail : rdiswj@ku.ac.th

 ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการพิเศษ  

 นางจันทรจรัส วีรสาร   วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3655

 Mrs.  Janjarus  Verasan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdijrv@ku.ac.th

 ผูชวยผูอำนวยการฝายการจัดการสารสนเทศและพลังงาน  

 นายสังวรณ ศรีหิรัญต   วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 453

 Mr.  Sungwon  Srihirun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1092

 ชางอิเล็กทรอนิกสชำนาญงาน อิเล็กทรอนนิกส ไฟฟา คอมพิวเตอร E-mail : rdisus@ku.ac.th

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

 นางกชพรรณ ชมภูนิตย   ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mrs.  Kodchapan  Chomphunit ม.รามคำแหง ☎ 0-3428-1090

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdikpc@ku.ac.th
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 นางจุฬารัตน ขุนพรม   ศศ.บ(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mrs.  Jularut  Kunprom วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1090

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : rdichk@ku.ac.th

 นายดนุพล แสงนาค   บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3650 

 Mr.  Danupon  Sangnak ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3428-1090

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : rdidps@ku.ac.th

 นางนารีรัตน ลีลาวรรณเขต   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mrs.  Nareerat  Leelawannakhet ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1090

 บุคลากร  E-mail : rdinrl@ku.ac.th

  นางสาวพรลภัส สุขสมรูป   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Miss  Pornlapus  Suksomrup ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1090-1

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail : rdippsu@ku.ac.th

  นายภานุวัฒน ปญจเมธี   วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mr.  Panuwat  Punjamatee ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3428-1090

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : rdipwp@ku.ac.th

  นางวาสนา มุสิกะรักษ   บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Mrs.  Wassana  Musikaluck ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3428-1090

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : rdiwnd@ku.ac.th

  นายวินัย จอมแกว   ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) E-mail : rdiwnj@ku.ac.th

 Mr.  Winai  Jomkaew ส.ราชภัฏนครปฐม

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

  นางสาวสุณี พูสุวรรณ   วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 3650,3994

 Miss  Sunee  Pusuwan ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1090

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : rdisnpw@ku.ac.th

ฝายเคร�่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ / National Agricultural MachineryDivision

ภายใน / internal line : 3705-9          ☎ 0-3435-1397          7 0-3435-1946

E-mail : rdikps@ku.ac.th    URL : http://www.rdi.ku.ac.th/division/thai/machinery.html

 หัวหนาฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ  

 นายสุทธิพร เนียมหอม   ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ภายใน / internal line : 3705-9

 Mr.  Suttiporn  Niamhom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1397

 วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ เครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : rdispn@ku.ac.th

  นายกิตติเดช โพธิ์นิยม   อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 3705-9,3713 ext. 23

 Mr.  Kittidet  Poniyom ม.เซนตจอหน ☎ 0-3435-1397

 วิศวกรการเกษตรชำนาญการ  E-mail : rdikit@ku.ac.th
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  นายไชยยงค หาราช   วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3705-9 ext. 18

 Mr.  Chaiyong  Harach ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1397

 วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ วิจัย ออกแบบพัฒนาและทดสอบมาตรฐาน E-mail : rdicyh@ku.ac.th

  เครื่องจักรกลการเกษตรและที่ปรึกษา

  ดานวิศวกรรมการเกษตร

 นายประสาร กระดังงา   Ph.D.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3705-9 ext. 15

 Mr.  Prasarn  Kradangnga Mississippi State U.,USA ☎ 0-3435-1397

 วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdipsk@ku.ac.th

 นายมนตรี ทองยา   ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป) ภายใน / internal line : 3903

 Mr.  Montree  Thongya วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1066

 ชางเครื่องยนตชำนาญงานพิเศษ เครื่องยนตและเครื่องจักรกลการเกษตร E-mail : rdimtt@ku.ac.th

 นายราวุฒิ นวมปฐม   วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 3705-9

 Mr.  Rawut  Naumpathom  ม.เกษตรศาสตร  ☎ 0-3435-1397

 นักวิจัย  E-mail : rdirwn@ku.ac.th

 นายวิเชฐ ศรีชลเพชร   ปวส.(ชางอิเลคทรอนิคส) ภายใน / internal line : 3705-9,3712 ext. 24

 Mr.  Wichet  Srichonpet ว.เทคนิคราชบุรี ☎ 0-3435-1397

 ชางอิเล็กทรอนิกสชำนาญงานพิเศษ  E-mail : rdiwcs@ku.ac.th

 นายวิฑูรย ใจผอง   วท.ม.((เกษตรศาสตร)พืชไรนา) ภายใน / internal line : 3705-9

 Mr.  Witoon  Jaiphong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1397

 นักวิจัย  E-mail : rdiwtj@ku.ac.th

  นางสมร จริโมภาส  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ภายใน / internal line : 3650

 Mrs.  Samorn  Jarimopas วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1090

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  E-mail : rdisam@ku.ac.th

  นางสุนียรัตน แสงอุไร   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3714

 Mrs.  Suneerat  Seangurai ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1397

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ งานบริหารจัดการและประชาสัมพันธ E-mail : rdisuse@ku.ac.th

 นายเสกสรร สีหวงษ   วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ภายใน / internal line : 3708-9

 Mr.  Seksun  Sihawong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1397

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา วิศวกรรม E-mail : rdisss@ku.ac.th

  และเครื่องจักรกลการเกษตร

 นายอิศรา เชาระกำ   Ph.D. ภายใน / internal line : 3705-9

 Mr.  Isara  Chaorakam U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-3435-1397

 วิศวกรการเกษตรชำนาญการ  E-mail : rdiise@ku.ac.th

 นายเอนก สุขเจริญ   ปวช.(ชางยนต) ภายใน / internal line : 3705-9,3713 ext. 23

 Mr.  Anek  Sukcharoen ว.เทคนิคนครปฐม ☎ 0-3435-1397

 ชางเครื่องยนตชำนาญงานพิเศษ  E-mail : rdiansr@ku.ac.th
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  นางกณิษฐา สังคะหะ   วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 3651

 Mrs.  Kanitta  Sangkaha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdikas@ku.ac.th

 นางจันทรจรัส วีรสาร   วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3655

 Mrs.  Janjarus  Verasan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdijrv@ku.ac.th

  นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล   D.Agr.(Tropical Aqriulfure) ภายใน / internal line : 3658 ext. 442

 Miss  Chuanpis  Aroonrungsikul Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Pluysioloical and Bichemieal of anges in  E-mail : rdicha@ku.ac.th

  seed Qnauty

  นางชื่นสุมณ ไกรวิจิตร   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 407

 Mrs.  Chuensumon  Kraiwijit ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : rdicmk@ku.ac.th

  นายธนพัฒน ปลื้มพวก   วท.บ.(เกษตรศาสตรปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 438

 Mr.  Thanapat  Pluemphuak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : rditnp@ku.ac.th

  นายนพพล เกตุประสาท   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) E-mail : rdinpk@ku.ac.th

 Mr.  Noppol  Ketprasad วค.นครปฐม

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ การขยายพันธุพืช ไมหอม

 นางนวลวรรณ ฟารุงสาง   วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3651 ext. 461

 Mrs.  Nuanwan  Farungsang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ  E-mail : rdinwf@ku.ac.th

  นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ   วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) ภายใน / internal line : 3651 ext. 441,444

 Mrs.  Netschanok  Kietnontapat ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการ การปรับปรุงพันธุพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช E-mail : rdinnn@ku.ac.th

  นางปฐมพร โพธิ์นิยม   บธ.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 408

 Mrs.  Pathomporn  Poniyom ม.รามคำแหง ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  E-mail : rdipap@ku.ac.th

  นางสาวปุณยวีร เดชครอง   วท.ม.(เกษตรศาสตรสาขาพืชไรนา) E-mail : rdipvd@ku.ac.th

 Miss  Punyavee  Dechkrong  ม.เกษตรศาสตร

 นักวิจัย การปรับปรุงพันธุพืช งานวิจัยที่ประยุกตใช

  กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ฝายปฏิบัติการว�จัยและเร�อนปลูกพืชทดลอง / 

Central Laboratory and Greenhouse Complex

ภายใน / internal line : 3682-4          ☎ 0-3428-1092, 0-3435-1399          7 0-3435-1392

E-mail : rdiclgc@ku.ac.th   URL : http://clgc.rdi.ku.ac.th/



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 99

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร 9999

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 99

สถ
าบ
ันว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒ
นา
แห

ง
มห

าว
ิทย

าล
ัยเ
กษ

ตร
ศา
สต

ร

  นายพิษณุ บุญศิริ   วท.บ.(สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 419

 Mr.  Phitsanu  Bunsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092 

 เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ  E-mail : rdiphb@ku.ac.th

  นายไพร มัทธวรัตน   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) E-mail : rdipmr@ku.ac.th

 Mr.  Pai  Mattavarat วค.นครปฐม

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 นางมณฑา วงศมณีโรจน   วท.ม.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 485

 Mrs.  Monthar  Wongmaneeroj ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช E-mail : rdimow@ku.ac.th

  นางสาวมณี ตันติรุงกิจ   D.Eng.(Fermentatio Technology) ภายใน / internal line : 3685 ext. 450-1

 Miss  Manee  Tantirungkij Osaka U.,Japan ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย E-mail : rdimat@ku.ac.th

  พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีดานเอนไซม

   นางรงรอง หอมหวล   Ph.D.(Plant biotechnology) ภายใน / internal line : 3682 ext. 485

 Mrs.  Rongrong  Homhual Chiba U.,Japan ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช E-mail : rdirov@ku.ac.th

 นายรัตนะ สุวรรณเลิศ   วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) E-mail : rdiras@ku.ac.th

 Mr.  Rattana  Suwanalert ว.เกษตรกรรมเจาคุณทหาร

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

 นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล   Dr.of Agri.Sc.(Pesticode Degradation in ภายใน / internal line : 3652 ext. 433

 Mrs.  Roongnapa  Korpraditskul soil through) ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Nagoya U.,Japan E-mail : rdirnk@ku.ac.th

  Organic agriculture, Farm waste utilization,

  Pesticide degradation

  นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ   Ph.D.(Environmental Toxicology, ภายใน / internal line : 3652 ext. 432

 Miss  Lukkhana  Benjawan Technology and Management) ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยชำนาญการ Asian Institute of Technology E-mail : rdilnb@ku.ac.th

  การวิเคราะหคุณภาพน้ำ/น้ำเสีย การบำบัด

  น้ำเสียดวยเทคโนโลยีชีวภาพ

  นายวุฒิชัย ทองดอนแอ   วท.บ.(เกษตรศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line : 3682 ext. 487

 Mr.  Wutichai  Thongdon-ae วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1399

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุพืช/การผลิตพืช E-mail : rdiwct@ku.ac.th

  ผักปลอดภัย/การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย

  นางสาวศิริพร วิหคโต   ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3685 ext. 449,452

 Miss  Siriporn  Vihokto ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการ  E-mail : rdisiv@ku.ac.th
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  นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ   วท.ม.(พืชไร) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 444

 Miss  Siriwan  Tipparak ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-1399,034-28-1092

 นักวิจัย  E-mail : rdiswt@ku.ac.th

  นางสาวสมนึก พรมแดง   วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 428

 Miss  Somnuk  Promdang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ การสกัด การแยกและวิเคราะหพืชดวยเทคนิค E-mail : rdisop@ku.ac.th

  โครมาโทกราฟฟและชีวเคมีประยุกต

 นายสังวรณ ศรีหิรัญต   วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 453

 Mr.  Sungwon  Srihirun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1092

 ชางอิเล็กทรอนิกสชำนาญงาน อิเล็กทรอนนิกส ไฟฟา คอมพิวเตอร E-mail : rdisus@ku.ac.th

  นางสุดาวรรณ เชยชมศรี   Dr.Agr.(Insect Virus Molecular Biology) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 460

 Mrs.  Sudawan  Chaeychomsri Nagoya U.,Japan ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ อณูชีววิทยา ของไวรัสแมลง E-mail : rdisuc@ku.ac.th

  นางสุภาพ ทองคำ   ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 410

 Mrs.  Suparp  Tongkum วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : rdisut@ku.ac.th

 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา   Dr.Agr.Sc.(Natural Product Chemistry) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 412

 Miss  Suratwadee  Jiwajinda Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1399,0-3428-1092

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ E-mail : rdiswj@ku.ac.th

 นางสาวสุลักษณ แจมจำรัส   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3682-2 ext. 440

 Miss  Surak  Jamjumrus ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1399

 เจาหนาที่วิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช E-mail : rdisrj@ku.ac.th

  นางสาวอตินุช แซจิว   Ph.D.(Science du Sol) ภายใน / internal line : 3682-3  ext. 464

 Miss  Atinut  Saejiew De Montoeuiu L’ Ecole Nationale Superieure ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการ Agronom,France E-mail : rdians@ku.ac.th

  นางอรวรรณ ชวนตระกูล   วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3685 ext. 451,482

 Mrs.  Orawan  Chountragoon วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1399

 นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdiowc@ku.ac.th

  นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย   ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 435

 Mrs.  Anchalee  Raweerotwiboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1399

 นักวิจัยชำนาญการ  E-mail : rdianr@ku.ac.th
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 นายอุดม แกวสุวรรณ   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3682-3 ext. 488,447

 Mr.  Udom  Kaewsuwan วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1399

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ การขยายพันธุพืช วัสดุปลูกพืช  E-mail : rdiudk@ku.ac.th

  landscap pruuning pleut

ศูนยว�จัยและพัฒนาออยและน้ำตาล/

Cane and Sugar Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3742-3          ☎ 0-3435-1013, 0-2942-8003-19 ext. 3472          7 0-3435-1013

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th/

 หัวหนาศูนยและวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล  

 นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน   Dr.Agr.Sc.(Tropical Agriculture) ภายใน / internal line : 3743

 Mr.  Rewat  Lersrutaiyotin Kyoto U.,Japan ☎ 0-3435-1013

 รศ. / Assoc.Prof.  E-mail : agrrwl@ku.ac.th

  นายอนุชา วงศปราณีกุล   วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช)

 Mr.  Anucha  Wongpraneekul ม.เกษตรศาสตร

 นักวิจัย

  นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3743

 Mr.  Apiwich  Songkrasin ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1013,0-3428-1671

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : rdiaws@ku.ac.th

 หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน  

 นางสาวสิริกุล วะสี   Ph.D.(Plant Breeding) ภายใน / internal line : 3728-9 ext. 107

 Miss  Sirikul  Wasee U. Putra Malaysia,Malaysia ☎ 0-3428-1509

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : rdisrw@ku.ac.th

  นายกรุง สีตะธนี   วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช) ภายใน / internal line : 3728-9 ext. 105

 Mr.  Krung  Sitadhani ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1509

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ การผลิตผัก การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : rdikrs@ku.ac.th

  นายจำนอง โสมกุล   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3728-9 ext. 110

 Mr.  Chamnong  Somkul วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1509

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  E-mail : rdicnsk@ku.ac.th

  นางอุทัยวรรณ ดวงเงิน   วท.บ.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 3728-30

 Mrs.  Uthaiwan  Dougngern ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1389

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : rdiuwd@ku.ac.th

ศูนยว�จัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน / Tropical Vegetable Research Center

ภายใน / internal line : 3728-30          ☎ 0-3428-1509, 0-3428-1389          7 0-3435-1393

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/tvrc/
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ศูนยว�จัยและพัฒนาไมผลเขตรอน /

 Tropical Fruits Research and DevelopmentCenter

ภายใน / internal line : 3944          ☎ 0-3428-1090          7 0-3428-1091

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/TFRDC

ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ภายใน / internal line : 3660, 2682          ☎ 0-3435-5368          7 0-3435-5368

E-mail : rdikps@ku.ac.th   URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/

ศูนยว�จัยและพัฒนากีฏว�ทยาสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 3326, 3903          ☎ 0-3428-1066          7 0-3428-1066

E-mail : rdikps@ku.ac.th    URL : http://www.rdi.kps.ku.ac.th/

  นายภราดร ดอกจันทร   วท.บ.(เกษตรศาสตร กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3903 

 Mr.  Paradorn  Dokchan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1066

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : rdipdd@ku.ac.th

  นายวิชัย สรพงษไพศาล   วท.บ.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 3903

 Mr.  Wichai  Sorapongpaisal ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1066

 นักวิจัย  E-mail : rdiwcss@ku.ac.th

 นายรัฐกานต จันทรแสงวสุ   วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3944

 Mr.  Ratthakan  Chanseangvasu วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1934

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สาขาเกษตร E-mail : rdikac@ku.ac.th

 นายสามารถ เศรษฐวิทยา   วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 3944

 Mr.  Samart  Sastawittaya ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3435-1934

 เจาหนาที่วิจัย ทางไมผล E-mail : rdisms@ku.ac.th

 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว  

 นายศิริพานิช ศิริพานิช   Ph.D.(Plant Physiology) E-mail : aqrjts@ku.ac.th

 Mr.  Jingtair  Siriphanich U.of California Davis, USA

 ศ. / Prof. โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ

  วิจัยดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  นายเจริญ ขุนพรม   วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ภายใน / internal line : 3660,3682 ext. 425

 Mr.  Charoen  Kunprom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5368

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน E-mail : rdicrkp@ku.ac.th

  นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์   Ph.D. ภายใน / internal line : 3682,3660 ext. 426

 Mrs.  Teeranud  Romphophak Osaka Prefecture U.,Japan ☎ 0-3435-5368

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน E-mail : rditer@ku.ac.th
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  นายพีรพงษ แสงวนางคกูล   Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3682,3660 ext. 423

 Mr.  Peerapong  Sangwanangkul U. of Hawai’i,USA ☎ 0-3435-5368

 นักวิจัยชำนาญการ สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว E-mail : rdiprs@ku.ac.th

 นางสาวยุพิน ออนศิริ   วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3682,3660 ext. 426

 Miss  Yupin  Oonsiri วค.นครปฐม ☎ 0-3435-5368

 เจาหนาที่วิจัย สรีรวิทยาและการจัดการผลิตผลหลัง E-mail : rdiypo@ku.ac.th

  การเก็บเกี่ยว

  นายสมนึก ทองบอ   วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3660 ext. 425

 Mr.  Somnuk  Thongbor วค.นครปฐม ☎ 0-3435-5368

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สรีรวิทยาและการจัดการผลิตผลหลัง E-mail : rdisnt@ku.ac.th

  การเก็บเกี่ยว

 นางอภิตา บุญศิริ   วท.ด.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3682,3660 ext. 422

 Mrs.  Apita  Bunsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-5368

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาและการจัดการผลิตผลหลัง E-mail : rdiyep@ku.ac.th

  การเก็บเกี่ยว
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สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว / 

Suwanvajokkkasikit Animal Research and Development Institute (SARDI)
ภายใน / internal line : 3760-1         ☎ 0-3435-1907          7 0-3435-1907

E-mail : sardi@ku.ac.th  URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/

ผูอำนวยการ  / Director

นาย อุทัย  คันโธ

Mr.  Uthai  Kantho

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

โภชนศาสตร (สุกร) โภชนศาสตรสัตวกระเพาะ 

เดี่ยว ขบวนการผลิตอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3760-1, 3773, 3865

☎ 0-2579-0193, 0-3435-1907

E-mail : uthaikt@hotmail.com

นาง ศศิธร  นาคทอง

Mrs.  Sasithorn  Nakthong

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Food Science and Technology)

Mississippi State U.,USA

Milk and Milk Product,Meat and Meat 

Products

ภายใน / internal line : 3795-6

☎ 0-3435-1892

E-mail : agrsas@ku.ac.th

นาย เลอชาติ  บุญเอก

Mr.  Lerchart  Boon-Ek

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Ruminant digestive physiology)

U. of Melbourne,Australia

สรีรวิทยาโคนม, แพะแกะ

ภายใน / internal line : 3427-30

☎ 0-3435-1892

E-mail : agrleb@ku.ac.th

รองผูอำนวยการฝายวิจัย  / Deputy Director for Research

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ  / Deputy Director for Academic Affairs

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 3760-1            ☎ 0-3435-1907            7 0-3435-1907

E-mail : sardi@ku.ac.th  URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/

นาง วิไลลักษณ  ชาวอุทัย

Mrs.  Wilailak  Chao-u-thai

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานสงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swkwich@ku.ac.th

หัวหนางานธุรการและบุคคล  

นาง ผุสดี  หมื่นราษฎร

Mrs.  Pushsadee  Mhaunrat

บุคลากรปฏิบัติการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.นครปฐม

การจัดการทั่วไป

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swkpsm@ku.ac.th

หัวหนางานคลังและพัสด ุ 

นาง สรณสิริ  พูลลาภวิวัฒน

Mrs.  Sornsiri  Pullapvivat

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏนครปฐม

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swkknp@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ (ผูรักษาราชการแทน)
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หัวหนางานนโยบายและแผน  

นาย สนธยา  จำปานิล

Mr.  Sontaya  Jampanin

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

วท.ม.(สัตววิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นิเวศวิทยา,นโยบายและแผน

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swksty@ku.ac.th

นาง จันทนา  ศรีอินทร

Mrs.  Jantana  Sri-in

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.หมูบานจอมบึง
☎ 0-3435-1907

E-mail : swkjns@ku.ac.th

นางสาว ทัสนันทน  หงสะพัก

Miss  Tassanan  Hongsapak

นักวิจัย

วท.ม.(โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว)

ม.เกษตรศาสตร

โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3791

☎ 0-3428-1070

E-mail : awktsn@ku.ac.th

นางสาว ปฏิมา  อูสูงเนิน

Miss  Patima  Ousungnoen

นักวิจัย

วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3773

☎ 0-3435-1398

E-mail : awkpmu@ku.ac.th

นาย มณฑล  แผนสทาน

Mr.  Monthon  Pansatran

วิศวกร

อส.บ.(วิศวกรรมกอสราง)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swkmtp@ku.ac.th

นางสาว วราพันธุ  จินตณวิชญ

Miss  Waraphan  Jintanawit

นักวิชาการสัตวบาล

วท.ม.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

อาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3773

☎ 0-3435-1398

E-mail : awkwpj@ku.ac.th

นาย วีรชน  พึ่งชัย

Mr.  Veerachon  Pungchai

ชางเครื่องยนตชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)

วค.นครปฐม

การเลี้ยงโคเนื้อ,การผสมเทียม 

ภายใน / internal line : 3765

☎ 0-3428-1069

E-mail : awkvcp@ku.ac.th

นางสาว สุพิชฌาย  แซลิ้ม

Miss  Suphicha  Saelim

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.ราชภัฏนครปฐม

การบัญชี

ภายใน / internal line : 3760-1

☎ 0-3435-1907

E-mail : swkspc@ku.ac.th

นาย สุรชัย  เปยมคลา

Mr.  Surachai  Piamkhla

นักวิจัย

วท.ม.(การผลิตสัตว)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตสัตว

ภายใน / internal line : 3795-6

☎ 0-3435-1905

E-mail : swkscp@ku.ac.th

นาย อภิชาติ  หวังแกว

Mr.  Apichart  Hwengkaew

นายชางเครื่องยนต

ปวส.(ชางยานยนต)

รร.ชางฝมือทหาร

ภายใน / internal line : 3765

☎ 0-3428-1069

E-mail : swkach@ku.ac.th
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นาย สมโภชน  ทับเจริญ

Mr.  Sompoch  Tubcharoen

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สัตวบาล)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตสุกร, สมุนไพรสำหรับสัตว

ภายใน / internal line : 3771-2

☎ 0-3435-1398

E-mail : swkspt@ku.ac.th

นาย เกรียงศักดิ์  สอาดรักษ

Mr.  Kriangsak  Saardrak

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 3771-2

☎ 0-3435-1398

E-mail : swkkss@ku.ac.th

นาง วิไลลักษณ  ชาวอุทัย

Mrs.  Wilailak  Chao-u-thai

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานสงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 3771-2

☎ 0-3435-1398

E-mail : swkwich@ku.ac.th

นาย หนูจันทร  มาตา

Mr.  Nuchan  Mata

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานจัดการฟารม, งานสงเสริมการเกษตร ฯลฯ

ภายใน / internal line : 3771-2

☎ 0-3435-1398

ศูนยว�จัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ / National Swine Research and Training Center

ภายใน / internal line : 3771-2            ☎ 0-3435-1398            7 0-3428-1076

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/pigcenter/

ผูอำนวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ  / Director

ศูนยว�จัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค / 

Buffalo and Beef Product Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3776-8, 3780      ☎ 0-3435-1906,0-3435-2046      7 0-3435-1906,03435-2046 

URL : http://bprdc.sardi.ku.ac.th/

นาย ปรีชา  อินนุรักษ
Mr.  Preecha  Innurak
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

M.S.(Animal Science)
Central Luzon State U.,Philippines
การจัดการฟารมโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

ภายใน / internal line : 3777-8

☎ 0-3435-1906

นาย เกรียงศักดิ์  แกวสมประสงค
Mr.  Kriangsak  Kaewsomprasong
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.บ.(เกษตรศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
ผลิตพืชอาหารสัตว, การเก็บถนอมพืชอาหาร 
สัตว, การเพิ่มคุณคาพืชอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3777-8

☎ 0-3435-1906
E-mail : swktpr@ku.ac.th

นาง ทวีพร  เรืองพริ้ม
Mrs.  Taweeporn  Raungprim
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สัตวบาล)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3777,3795

☎ 0-3435-1906
E-mail : swkksk@ku.ac.th

นาง ผกาพรรณ  สกุลมั่น
Mrs.  Pakapun  Skunmun
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

วท.ม.(การผลิตสัตว)
ม.เกษตรศาสตร
Integrated Farming Systems

ภายใน / internal line : 1132

☎ 0-2579-4214
E-mail : swkppb@ku.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค  / Director
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นาย ริเชษฐ  พึ่งชัย

Mr.  Richest  Phungchai

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)

วค.นครปฐม

การเลี้ยงโคเนื้อ,การผสมเทียม

 

ภายใน / internal line : 3779

☎ 0-3435-1906

ศูนยว�จัยและพัฒนาการผลิตนม / Dairy Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3781-3            ☎ 0-3435-1033            7 0-3435-1033

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/milk/index.php

นาย อุทัย  คันโธ

Mr.  Uthai  Kantho

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

โภชนศาสตร (สุกร) โภชนศาสตรสัตว 

กระเพาะเดี่ยว ขบวนการผลิตอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3782

☎ 0-3435-1305

E-mail : uthaikt@hotmail.com

นาย นครไชย  อันชื่น

Mr.  Nakornchai  Anchuen

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

วท.ม.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3781-2

☎ 0-3435-1033

E-mail : swkncu@ku.ac.th

นางสาว ศิริรัตน  บัวผัน

Miss  Sirirat  Buaphan

นักวิจัยชำนาญการ

วท.ม.(สัตวบาล)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3781-2

☎ 0-3435-1033

E-mail : swksrbu@ku.ac.th

นาย สิทธิชัย  แกวสุวรรณ

Mr.  Sittichai  Kaewsuwan

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3781-2

☎ 0-3435-1033

E-mail : swksck@ku.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม  / Director

นาย ลักษณ  เพียซาย

Mr.  Lak  Piasai

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.บ.(เกษตรศาสตร)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 3791-2

☎ 0-3428-1070

E-mail : swklps@ku.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  / Director

ศูนยว�จัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก / 

Small Ruminant Animal Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3791-2            ☎ 0-3428-1070            7 0-3428-1070 

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/smallgums/index.php
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หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก  / Director

นาง สุกัญญา  จัตตุพรพงษ

Mrs.  Sukanya  Juttupornpong

นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

วท.ม.(สัตวบาล)

ม.เกษตรศาสตร

อาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3773, 3865, 3787

☎ 0-3435-1398

E-mail : swksyj@ku.ac.th

นาง สรัสนันท  สุขพิมาย

Mrs.  Sarassanan  Sukpimai

นักวิจัย

วท.ม.(โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3786-7

☎ 0-3428-1076-9

E-mail : swksns@ku.ac.th

นาย สุชาติ  สงวนพันธุ

Mr.  Suchart  Sanuanthan

นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 3786-7

☎ 0-3428-1076

E-mail : agrscs@ku.ac.th

นางสาว วราพันธุ  จินตณวิชญ

Miss  Waraphan  Jintanawit

นักวิชาการสัตวบาล

วท.ม.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

อาหารสัตว

ภายใน / internal line : 3773

☎ 0-3435-1398

E-mail : awkwpj@ku.ac.th

หัวหนาศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว  / Director

ศูนยว�จัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก / 

Poulty Production Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3786-7            ☎ 0-3428-1076-9            7 0-3428-1078 

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/poultry/index.php

ศูนยคนควาและพัฒนาว�ชาการอาหารสัตว / 

Animal Nutrition Research and Development Center

ภายใน / internal line : 3865, 3773            ☎ 0-3435-1398, 0-3435-2035            7 0-3435-2037 

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/feed/index.php

สถานีว�จัยทับกวาง / Tapkwang Research Station

☎ 0-3632-9794-6                    7 0-3632-9794

URL : http://suwan.kps.ku.ac.th/center/tapkwang/staff/staff.html

หัวหนาสถานีวิจัย  / Chief

นาย วิรัตน  สุมน

Mr.  Wirat  Sumon

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ผลิตภัณฑเนื้อสุกร

☎ 0-3632-9795-6

E-mail : swkwrs@ku.ac.th

นาง ทองเมี้ยน  ศรีนอก

Mrs.  Thongmaen  Saeenok

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

อ.ศศ.(การบริหารธุรกิจ)

วค.พระนครศรีอยุธยา
☎ 0-3632-9795-6

E-mail : swktms@ku.ac.th
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นางสาว ทิพยมนต  ใยเกษ

Miss  Tipmon  Yaigate

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(สรีรวิทยาการสัตว)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดการฟารมสุกร

 

☎ 0-3632-9795

E-mail : swktmy@ku.ac.th

นาง ณัฏยาพร  สุมน

Mrs.  Nattayaporn  Sumon

ผูปฏิบัติงานสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)

ม.รามคำแหง

แปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสุกร

☎ 0-3632-9795-6

E-mail : swknys@ku.ac.th

นาย บุญชู  แกวภู

Mr.  Boonchoo  Kaewpoo

ชางเครื่องยนตชำนาญงาน

ปวส.(ชางจักรกลหนัก)

ว.เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
☎ 0-3632-9795-6

E-mail : swkbck@ku.ac.th

นาย พัลลภ  ตั้งตระกูลทรัพย

Mr.  Pullop  Tungtrakoolsub

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

Ph.D.(Bioresources and Product Science)

Hokkaido U.,Japan

Molecular Genetic

☎ 0-3632-9795

E-mail : swkplt@ku.ac.th

นางสาว เยาวลักษณ  สุดประเสริฐ

Miss  Youwalux  Sudprasret

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.พระนครศรีอยุธยา
☎ 0-3632-9795

E-mail : swkyls@ku.ac.th
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สํานักหอสมุด กําแพงแสน

สํานักหอสมุด กําแพงแสน / Office of University Library Kamphaeng Saen Campus
ภายใน / internal line : 3802-4                   ☎  0-3428-1087-9                       0-3428-1088

E-mail : lib.kps@ku.ac.th  URL : http//www.lib.ku.ac.th/kamp.htm

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาง เปรมปรีดิ์  บุญรังษี กจ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2117 

 Mrs.  Prempree  Boonrungsee ม.คริสเตียน ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษชํานาญการ  E-mail : libppy@ku.ac.th

ฝายบร�หารและธุรการ / Administration Division

ภายใน / internal line : 3802-4                    ☎ 0-3428-1087-9                     0-3428-1088

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  Head of Faculty Secretary

 นาง ศิรินันท  ทรัพยพลับ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2102

 Mrs.  Sirinan  Supplab ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : libsns@ku.ac.th

 นาง ศิรินันท  ทรัพยพลับ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2102

 Mrs.  Sirinan  Supplab ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : libsns@ku.ac.th

 นาง ฐิตวดี  เพลงปาน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2104

 Mrs.  Titavadee  Plangpan ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1087-89

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : libttp@ku.ac.th

 นางสาว พูนพัชรี  ประสพเนตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2103

 Miss  Poonpatsharee  Prasopnatra ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : libppr@ku.ac.th

 นางสาว วิไล  สีดาจันทร บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2131

 Miss  Wilai  Seedachan ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : libwls@ku.ac.th

 นางสาว สุมลฑา  สังใจสม ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2114 

 Miss  Sumonta  Sungjaisom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : libsts@ku.ac.th

 นาย อภินันท  จรัสรวีวงศ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2108

 Mr.  Apinan  Charatraweewong ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : libanj@ku.ac.th
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 หัวหนาฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  / Chief

 นางสาว นวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2209

 Miss  Nuanwan  Chanpaisalsin จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษชํานาญการ  E-mail : libnwc@ku.ac.th

 นาง จงกล  พุทธิชัยกุล ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2305

 Mrs.  Jongkol  Puttichaikul ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libjkp@ku.ac.th

 นางสาว ณัฐชุดา  ธนายุดิษกุล ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.1204

 Miss  Natchuda  Thanayudiskul ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1087-89

 ผูปฏิบัติงานหองสมุดชํานาญงาน  E-mail : libncs@ku.ac.th

 นางสาว นวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2209 

 Miss  Nuanwan  Chanpaisalsin จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษชํานาญการ  E-mail : libnwc@ku.ac.th

 นางสาว พัชรินทร  ชางทอง ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2210

 Miss  Patcharin  Changtong ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libprc@ku.ac.th

ฝายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ / Library Resources Management Division

ภายใน / internal line : 3802-4                       ☎ 0-3428-1087-9

 หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา  / Chief

 นาย นภพล  นุชเขียว ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2304

 Mr.  Napaphol  Nuchkeaw ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ ควบคุมและผลิตสื่อการศึกษา E-mail : eatnon@ku.ac.th

 นางสาว จรินทรญา  ถาวรนิตยกุล วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2305

 Miss  Jarinya  Tawornittayakun ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : libjyt@ku.ac.th

 นาย จักริน  มนูเลิศ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2302

 Mr.  Jugkarin  Manulert ม.รามคําแหง ☎ 0-3428-1087-89

 นักเอกสารสนเทศ  E-mail : libjrm@ku.ac.th

 นาย นภพล  นุชเขียว ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2304

 Mr.  Napaphol  Nuchkeaw ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1087-89

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ ควบคุมและผลิตสื่อการศึกษา E-mail : eatnon@ku.ac.th

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา / 
Information Technology and Multimedia Division

ภายใน / internal line : 3802-4                        ☎ 0-3428-1087-9
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 หัวหนาฝายบริการ  / Chief

 นางสาว มัสยา  ฐาปนพันธนิติกุล อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.1101

 Miss  Matsaya  Tapanapunnitikul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libmsy@ku.ac.th

 นางสาว นภัสมน  สดโคกกรวด ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.1101

 Miss  Napassamon  Sodkhokkruad ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libnpm@ku.ac.th

 นาง เปรมปรีดิ์  บุญรังษี กจ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2117

 Mrs.  Prempree  Boonrungsee ม.คริสเตียน ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษชํานาญการ  E-mail : libppy@ku.ac.th

 นางสาว ดวงกมล  วงศจันทร ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและ ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2210

 Miss  Duangkamol  Wongjun สารนิเทศศาสตร) ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ ส.ราชภัฏจันทรเกษม E-mail : libdkm@ku.ac.th

 นางสาว อัจฉรา  เฮงสุวรรณ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.2109

 Miss  Achara  Hengsuwan ส.ราชภัฎนครปฐม ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libarh@ku.ac.th

 นางสาว มัสยา  ฐาปนพันธนิติกุล อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3802-4  ext.1101

 Miss  Matsaya  Tapanapunnitikul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3428-1087-89

 บรรณารักษ  E-mail : libmsy@ku.ac.th

ฝายบร�การ / Public Services Division

ภายใน / internal line : 3802-4                   ☎ 0-3435-1884



นามานุกรม 2554

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร 113

สํา
นัก

สง
เส
ริม

แล
ะฝ

กอ
บร

ม 
กํา

แพ
งแ

สน

สํานักสงเสร�มและฝกอบรม กําแพงแสน /
Extension and Training Office Kamphaeng Saen Campus

ภายใน / internal line : 3823-4            ☎  0-2942-8003-19 ext. 3823-4,           0-3435-1904, 3824 

                                                           0-3435-1904, 0-3428-1655

E-mail : eat.kps@ku.ac.th  URL : http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย ชูเกียรติ  รักซอน วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3820

 Mr.  Chukiat  Ruksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1654

 รศ. / Assoc.Prof. สงเสริมการเกษตร การฝกอบรม E-mail : eat.kps@ku.ac.th

 รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ  / Deputy Director 

 นาย ภาสกร  วิริยารัมภะ ค.บ.(ศิลปศึกษา) ภายใน / internal line : 3827 ext. 1400

 Mr.  Pasakorn  Viriyarumpa วค.จันทรเกษม ☎ 0-3488-1652

 นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ Gradhic Design E-mail : eatpav@ku.ac.th

 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  / Deputy Director

 นาย เพิ่ม  สุรักษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Perm  Suruksa ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatperm@ku.ac.th

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  / Chief

 นาง กนกนาฏ  เปยมสมบูรณ บช.บ.(บัญชีการเงิน) ภายใน / internal line : 3821

 Mrs.  Kanoknat  Peamsomboon ว.การคา ☎ 0-3428-1654

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatknt@ku.ac.th

 นาย ขจร  ศุภนคร ม.ศ.5(สายศิลป) ภายใน / internal line : 3829-3835 ext. 1102

 Mr.  Kajorn  Supanakorn ร.ร.เซนตจอหน ☎ 0-3435-1904

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน Microsoft Word For windows E-mail : eatkjs@ku.ac.th

 นางสาว นงลักษณ  วงษพรพันธุ รป.ม.(การจัดการสาธารณะ) ภายใน / internal line : 3826

 Miss  Nongluck  Wongpornpunt ม.เกษมบัณฑิต ☎ 0-3428-1654

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : eatnlw@ku.ac.th

 นางสาว นภัสวรรณ  กระจางรัตน ศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ) ภายใน / internal line : 3824    

 Miss  Naphassawan  Krajangrat ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  E-mail : eatnak@ku.ac.th

ฝายบร�หารและธุรการทั่วไป / Office Administration Division

ภายใน / internal line : 3823-4         ☎  0-2942-8003-19 ext. 3823-4,           0-3435-1904, 3824

                                                         0-3435-1904, 0-3428-1655  
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 นาง นวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3824

 Mrs.  Nuanchawee  Pornbunditpatama ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1654

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : eatncw@ku.ac.th

 นาง มณฑา  ชางเทศ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3824

 Mrs.  Monta  Changthed วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1651

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : eatmtc@ku.ac.th

 นาย มานิจ  สุขีวงศ วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3824

 Mr.  Manij  Sukeevong วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1651

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ บริการงานภูมิทัศน E-mail : eatmsv@ku.ac.th

 นาง วนิดา  บุญธรรม ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3824

 Mrs.  Wanida  Boontham วค.อุดรธานี ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : eatwdb@ku.ac.th

 นาย วิเชียร  วงษวาศ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 3842

 Mr.  Wichien  Wongwas วค.นครปฐม ☎ 0-3435-5167

 ชางไฟฟาชํานาญงาน  E-mail : eatwcw@ku.ac.th

 นาง สุภาพร  วิริยภาพไพบูลย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3824

 Mrs.  Supaporn  Viriyapabpaibool ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : satsvr@ku.ac.th

 นาง สุวินัย  พรหมมะ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3824

 Mrs.  Suvinai  Promna วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  E-mail : eatsup@ku.ac.th

 นาง อรัญนาถ  วิริยารัมภะ วท.บ.(จิตวิทยา) ภายใน / internal line : 3841

 Mrs.  Arunyanard  Viriyarampa ม.รามคําแหง ☎ 0-3428-1654

 นักวิเคราะหนโยบายและ    การจัดทําแผนและการรายงานผล E-mail : eatanv@ku.ac.th

 แผนชํานาญการพิเศษ การปฏิบัติงานประจําป

 หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด  / Chief

 นาง พาณี  สวาสดิ์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 3838

 Mrs.  Panee  Sarwas วค.นครปฐม ☎ 0-3435-5170

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatpaa@ku.ac.th

 นาย วรเศรษฐ  ตั้งสมบูรณ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ภายใน / internal line : 3838

 Mr.  Worrasate  Tangsomboon ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ ☎ 0-3428-1654

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ การถายภาพ,กรรมการตัดสินประกวด E-mail : eatstt@ku.ac.th

  ภาพถาย

ฝายสื่อสารการตลาด / Marketing Communication Division

ภายใน / internal line : 3827-31         ☎  0-2942-8003-19 ext. 3827-31,                0-3435-1904

                                                          0-3428-1652
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 นางสาว สุเหด  หมัดอะดัม M.Econ. ภายใน / internal line : 3838

 Miss  Suhed  Mad-adam U. Utara Malaysia, Malaysia ☎ 0-3435-5170

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  / Chief

 นาย สนธยา  มณฑาสุวรรณ สส.บ.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Sonthaya  Monthasuwan ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3428-1651

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : eatsty@ku.ac.th

 นาง จินดารัตน  ธนพลอยพงศ ค.บ.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 3826

 Mrs.  Jindarat  Thanaploypong วค.จันทรเกษม ☎ 0-3428-1651

 นักวิชาการโภชนาการชํานาญการ  E-mail : eatrat@ku.ac.th

 นาย ธเนตร  ศรีสุข วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3826 ext. 1508 

 Mr.  Thanate  Srisuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1650-1

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : eattss@ku.ac.th

 นาย นพสิทธิ์  ลองจา ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ภายใน / internal line : 3825-6

 Mr.  Noppasit  Longja ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-3428-1650-1

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : eatnol@ku.ac.th

 นาง ปยรัตน  หนองนา วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 3625-6

 Mrs.  Piyarat  Nongna ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ ☎ 0-3428-1650-1

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : eatpyr@ku.ac.th

 นาย เพิ่ม  สุรักษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Perm  Suruksa ม.ศิลปากร ☎ 0-3428-1651

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatperm@ku.ac.th

 นางสาว วารีภรณ  ปรักเจริญ วท.ม.(ครุศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 3826

 Miss  Wareeporn  Prakcharoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1651

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : eatwrp@ku.ac.th

 นาย สุขชัย  ตระกูลศุภชัย วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3825-6

 Mr.  Sukchai  Trakulsupachai ม.เชียงใหม ☎ 0-3428-1650-1

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สงเสริมเผยแพรและฝกอบรม E-mail : eatsuk@ku.ac.th

ฝายสงเสร�มและเผยแพรและฝกอบรม / Extension Division

ภายใน / internal line : 3825-6   ☎   0-2942-8003-19 ext. 3825-6,         0-3428-1650

0-3428-1650-1
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 หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม  / Chief

 นาง รัชนี  จารุสันต ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3827

 Mrs.  Ratchanee  Jarusan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatrnj@ku.ac.th

 นาย เฉลิมพล  ศิลปาจารย วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ) ภายใน / internal line : 3837

 Mr.  Charlermpon  Silapajarn ส.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ☎ 0-3428-1653

 ชางพิมพชํานาญงาน  E-mail : eatclp@ku.ac.th

 นาย ชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 3837

 Mr.  Chaivut  Pornbunditpatama วค.จันทรเกษม ☎ 0-3428-1653

 ชางพิมพชํานาญงาน  E-mail : eatchp@ku.ac.th

 นาย นริศ  อนันตยา ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3827

 Mr.  Naris  Anuntaya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1653

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatnaa@ku.ac.th

 นาย ประมวญ  ชูใจ ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 3827

 Mr.  Pramoun  Chujai วค.นครปฐม ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : eatprc@ku.ac.th

 นาง ปานอุมา  ศิลปาจารย วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ) ภายใน / internal line : 3827

 Mrs.  Parn-U-Ma  Silapajarn ส.เทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพฯ ☎ 0-3428-1652

 ชางพิมพชํานาญงาน  E-mail : eatpms@ku.ac.th

 นาย ภาสกร  วิริยารัมภะ ค.บ.(ศิลปศึกษา) ภายใน / internal line : 3827 ext. 1400

 Mr.  Pasakorn  Viriyarumpa วค.จันทรเกษม ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ Gradhic Design E-mail : eatpav@ku.ac.th

 นาย ศิริชัย  บัวฝรั่ง ศษ.บ.(ศิลปกรรม) ภายใน / internal line : 3827

 Mr.  Sirichai  Buafarung ส.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะชาง ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ  E-mail : eatsib@ku.ac.th

 นาย สมพงษ  ปรีชาคม ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3828 

 Mr.  Sompong  Preechakom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ ผลิตสื่อ Multimedia,ผลิตสื่อ Multi Vision, E-mail : eatspp@ku.ac.th

  การตัดตอวีดีทัศนดวย Software computer

 นาย สมศักดิ์  พูนศิริ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 3827

 Mr.  Somsak  Poonsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1652

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatsopo@ku.ac.th

ฝายพัฒนาสื่อการสงเสร�ม / Extension Media Development Division

ภายใน / internal line : 3827-31          ☎  0-2942-8003-19 ext. 3827-31,               0-3435-1904

                                                           0-3428-1652  
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ฝายการศึกษา ว�จัยและพัฒนา / Education and Development  Division

ภายใน / internal line : 3836              ☎  0-2942-8003-19 ext. 3836,                     0-3428-1656

                                                          0-3428-1656, 0-3435-1904, 0-3435-1904

 หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  / Chief

 นาง สาคร  ชินวงค วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3836

 Mrs.  Sakhon  Chinnawong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1656

 นักวิชาการเกษตร สงเสริมการเกษตร, E-mail : eatskc@ku.ac.th

  การทํางานแบบมีสวนรวมงานสงเสริม 

 นางสาว กันยารัตน  เชี่ยวเวช วท.ม.(วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 3836

 Miss  Kanyarat  Chiewvech ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1656

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : eatkrc@ku.ac.th

 นาย ชูเกียรติ  รักซอน วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Chukiat  Ruksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1656

 รศ. / Assoc.Prof. สงเสริมการเกษตร การฝกอบรม E-mail : eat.kps@ku.ac.th

 นางสาว นพพร  เลิศประเสริฐ วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 3826

 Miss  Nopporn  Lertprasert ม.มหิดล ☎ 0-3435-3062

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : eatnpl@ku.ac.th

 นางสาว นันทกาญจน  ขันตยานุกูลกิจ วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3836

 Miss  Nuntakan  Kuntayanugulkit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1656

 นักวิชาการเกษตร

 นางสาว นิลุบล  สุขภาพ วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 3836

 Miss  Nilubon  Sukapap ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3428-1656

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : eatnbs@ku.ac.th

 นางสาว พิชามญชุ  เตชะติ วท.ม.(เกษตรศาสตร โรคพืช) ภายใน / internal line : 3836

 Miss  Phichamon  Techati ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-3062

 นักวิชาการเกษตร ดานโรคพืช E-mail : eatpmt@ku.ac.th

 นาย ศิริศักดิ์  พราหมณโสภี วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 3826

 Mr.  Sirisak  Pramsopee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-3062

 อาจารย / Lecturer การสงเสริมโคเนื้อ วิสาหกิขชุมชนและ E-mail : eatssp@ku.ac.th

  การสรางมูลคาเพิ่มตามแนวปรัชญา

  เศรษฐกิจพอเพียง 

 นางสาว สุปรียา  เมียนเพชร วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ภายใน / internal line : 3826

 Miss  Supreeya  Mianpetch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-3062

 นักวิชาการเกษตร
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ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผูอำนวยการ  / Director

นาย พงศเทพ  อัครธนกุล

Mr.  Pongthep  Akratanakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Entomology)

Cornell U.,USA

กีฏวิทยา

ภายใน / internal line : 1370

☎ 0-2942-8361

E-mail : agrpta@ku.ac.th

รองผูอำนวยการ  / Deputy Director

นาย จุลภาค  คุนวงศ

Mr.  Julapark  Chunwongse

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Breeding)

Cornell U.,USA

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช

ภายใน / internal line : 3897-3900

☎ 0-3428-2947

E-mail : agrjpc@ku.ac.th

รองผูอำนวยการ  / Deputy Director

นาย วิชัย  โฆสิตรัตน

Mr.  Wichai  Kositratana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Pathology)

U. of California, Riverside,USA

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและอณูชีววิทยา

ดานโรคพืช

ภายใน / internal line : 3897-3900

☎ 0-3428-2947

E-mail : agrwck@ku.ac.th

รองผูอำนวยการ  / Deputy Director

นาง เสริมศิริ  จันทรเปรม

Mrs.  Sermsiri  Chanprame

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Agronomy)

U. of Illinois at Urbana-Champaign,USA

Plant Tissue Culture & Transformation

ภายใน / internal line : 3897-3900

☎ 0-3428-2947

E-mail : agrsrc@ku.ac.th

นางสาว นุช  ศตคุณ

Miss  Nuch  Satskhun

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1370-3897-3900

☎ 0-2942-8361,0-3428-2947

E-mail : agrnst@ku.ac.th

ศูนยเทคโนโลยีช�วภาพเกษตร / Center for Agricultural Biotechnology 

ภายใน / internal line : 3897-3900          ☎ 0-3428-2494-7          7 0-3428-2498
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ผูบร�หารว�ทยาเขตศร�ราชา / 

Kasetsart University Administrators for Sri Racha Campus

 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา / Vice President for Sri Racha Campus

 นาย ชัยวัฒน  ชัยกุล วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2609

 Mr.  Chaiwat  Chaikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-4

 รศ. / Assoc.Prof. Electronics E-mail : fengcwc@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน / Assistant to the President for Student Affairs and Community Cooperation

 นาย จำลอง  เจียมจำนรรจา วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2603

 Mr.  Jumlong  Jiamjumnanja ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-4

 ผศ. / Assist.Prof. การผลิตพืชไรและวิทยาการวัชพืช E-mail : agrjlj@ku.ac.th

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ / Assistant to the Vice President for Academic and International Affairs

 นาง ภัทรวดี  สุมทอง  นาคมี Ph.D.(Biodiversity and Natural Products) ภายใน / internal line : 2779

 Mrs.  Pattarawadee Sumthog  Nakmee Leiden U., Netherlands ☎ 0-3835-2812

 อาจารย / Lecturer Biodiversity and Natural Products E-mail : srcpds@ku.ac.th

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ / Assistant to the Vice President Siracha Campus

 นาย สถาพร  เชื้อเพ็ง Ph.D.(Manufacturing and Mechanical ภายใน / internal line : 2838

 Mr.  Sathaporn  Chuepeng Engineering) ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer U. of Birmingham,UK E-mail : srcspc@ku.ac.th

  วิศวกรรมเครื่องกล
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สำนักงานว�ทยาเขต / Office of the Campus

ภายใน / internal line : 2600, 2639          ☎ 0-3835-4580-4          70-3835-1169

URL : http://offic.admin.src.ku.ac.th

 ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา  

 นาง พิมพจันทร  นุมหอม วท.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 2604 

 Mrs. Pimchan  Noomhorm U. of Southwestern Louisiana,USA ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2604

 ผูบริหาร  E-mail : psdpin@ku.ac.th

 นาง กัญชุมา  จันทโรปกรณ ศ.ม.(เศรษฐศาmสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2612

 Mrs. Kunchuma  Juntaropokorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2612

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : srckcj@ku.ac.th

 นางสาว กัญญาฏา  พวงมะลิ ศศ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 2602

 Miss  Kanyata  Phuangmali ส.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2602

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : oaskyp@ku.ac.th

 นาย คณิต  โลหากาศ ค.อ.ม. ภายใน / internal line : 2624

 Mr. Kanit  Lohakad (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2624

 นักวิชาการคอมพิวเตอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี E-mail : oasknl@src.ku.ac.th

 นาย จักรา  ราชฤทธิ์ วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา) ภายใน / internal line : 2669

 Mr. Mister  Jakra  Ratcharith สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2669

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิจัย E-mail : psdjkr@ku.ac.th

 นาง จิตตโสภิณ  มีระเกตุ วท.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) E-mail : ojspr@ku.ac.th

 Mrs. Jitsopin  Meerakate ม.เกษตรศาสตร

 ผศ. / Assist.Prof. ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม การตลาดธุรกิจบริการ-

  โรงแรม ธุรกิจสปา

 นาย ชัชวาลย  ดีจริง อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟา) ภายใน / internal line : 2648

 Mr. Chadchawan  Deejing ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ ☎ 0-3835-2843

 วิศวกร  E-mail : oasccd@src.ku.ac.th

 นาย ธีระนันท  บัวเพ็ชร สส.บ.(สงเสริมการเกษตรและสหกรณ) ภายใน / internal line : 2647

 Mr. Teeranun  Boupetch ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2647

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  E-mail : teeranun@src.ku.ac.th

 นาง พรธิพา  ธนเศรษฐกร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2639

 Mrs. Porntipa  Dhanasettakorn วค.นครปฐม ☎ 0-3835-4580-6 ext. 2639

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : srcptt@ku.ac.th
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 นาง พัชรลักษณ  เจวจินดา วท.บ.(การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร)  ภายใน / internal line : 2620

 Mrs. Patcharaluke  Jeljinda วค.ฉะเชิงเทรา ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2620

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

 นาง พัชรินทร  สิทธิเวชเมธี กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 2633

 Mrs. Patcharin  Sittiwachmatee ม.บูรพา ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2633

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : oaspcr@src.ku.ac.th

 นางสาว เพลินพิศ  ปติธีรภาพ ปวส.(บัญชี) ภายใน / internal line : 2626

 Miss  Ploeanpit  Pititeerapap ร.ร.ชลพินิจพณิชยการ E-mail : srcppp@ku.ac.th

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 นางสาว ศุภาภาส  คำโตนด ปร.ด.(ภาษาศาสตร) ภายใน / internal line : 2626

 Miss  Supapas  Kumtanode ม.มหิดล E-mail : isrcspk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ

 นาง สิริพรรณ  วงศสุวรรณ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2661

 Mrs. Siripan  Wongsuwan ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-4580-6 ext. 2661

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : ffi sspw@ku.ac.th

 นาง สุนทรี  ขุนทอง วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 2626

 Mrs. Soontree  Khoonthong ม.เกษตรศาสตร E-mail : srcstk@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. เคมีและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

 นาย สุรศักดิ์  ศรีพรหม น.บ. ภายใน / internal line : 2617

 Mr. Mister  Surasak  Sriprom ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2617

 นิติกร

 นาย สุริยัน  สองประทีป วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2624

 Mr. Suriyan  Songprateep ม.นเรศวร ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2624

 นักวิชาการคอมพิวเตอร

 นาง อนุตรา  สุนทรส ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2626

 Mrs. Anutara  Soontaros ส.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-3835-4580-4

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : srcars@ku.ac.th

 นาย อลงกต  โขมพัฒน วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 2648

 Mr. Alongkot  Khommapat ส.ราชภัฏฉะเชิงเทรา ☎ 0-3835-2843 ext. 2648

 ชางเครื่องยนตชำนาญงาน เครื่องยนต E-mail : alonkot@src.ku.ac.th
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 หัวหนาฝายบริหาร(รักษาราชการแทน)  

 นาง พิมพจันทร  นุมหอม วท.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 2604

 Mrs. Pimchan  Noomhorm U. of Southwestern Louisiana,USA ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2604

 ผูบริหาร  E-mail : psdpin@ku.ac.th

 นางสาว จินตนา  อินตรา ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2613

 Miss  Jintana  Intra ส.ราชภัฎราชนครินทร ☎ 0-3835-4580-5 ext. 2613

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : oasjti@ku.ac.th

 นาง นุจิยาพร  โพธิดอกไม ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 2626

 Mrs. Nujiyaporn  Phothidokmai  ส.ราชภัฎสวนสุนันทา ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2626

 บุคลากร  E-mail : oasnjp@src.ku.ac.th

 นาง เนตรนภา  รักความสุข บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 2619

 Mrs. Nethnapa  Rakkwamsuk  ม.แมโจ ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2619

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : oasnnp@ku.ac.th

ฝายบร�หาร / Administration Division

ภายใน / internal line : 2600, 2639          ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-1169

ฝายการศึกษา/Education Division

ภายใน / internal line : 2629, 2631          ☎ 0-3835-4585          7 0-3835-4585

URL : http://reg.admin.src.ku.ac.th

 นาง นิภาภัส  สาครดี วท.บ.(ศึกษาศาสตร - พลศึกษา) ภายใน / internal line : 2628

 Mrs. Nipapas  Sakhondi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4585 ext. 2628

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : nipapas@src.ku.ac.th

ฝายกิจการนิสิต / Student Affairs Division

ภายใน / internal line : 2630, 2635          ☎ 0-3835-4583-4          7 0-3835-4589

URL : http://web.src.ku.ac.th/activity/nisit/main.htm

 นาย ณัฏฐพัชร  มณีโรจน บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2632

 Mr. Nattapat  Manirochana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2632

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : nattapat.m@ku.ac.th
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ฝายทรัพยสินและสิทธ�ประโยชน

ภายใน / internal line : 2661, 2663          ☎ 0-3876-8811-5         7 0-3876-8850

URL : http://dorm.admin.src.ku.ac.th

ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ / 

Building Physical Plant and Vehicle Division

ภายใน / internal line : 2646, 2647          ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-2843

URL : http://serve.admin.src.ku.ac.th

 หัวหนาฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

 นาย ธีระนันท  บัวเพ็ชร สส.บ.(สงเสริมการเกษตรและสหกรณ) ภายใน / internal line : 2647

 Mr. Teeranun  Boupetch ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2647

 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  E-mail : teeranun@ku.ac.th

 นาย เสร็จการ  สวัสดิ์รัมย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2647

 Mr.  Setkarn  Sawatrum ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2647

 วิศวกร

 หัวหนาฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

 นาง สิริพรรณ  วงศสุวรรณ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2661

 Mrs. Siripan  Wongsuwan ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-4580-4 ext. 2661

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : ffi sspw@ku.ac.th
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คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม / Faculty of Resources and Environment
ภายใน / internal line : 2757-8          ☎ 0-3835-4580-4, 0-3835-4587          7 0-3835-2813, 0-3835-4587

URL : http://renvi.src.ku.ac.th/

คณบดี  / Dean

นาย สุชัย  ตนัยอัชฌาวุฒ

Mr.  Suchai  Tanaiadchawoot

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 2750

☎ 0-3835-2812

E-mail : fscisut@ku.ac.th

นางสาว ปรียาวัลย  คูหา

Miss  Preeyawal  Kuha

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สถิติประยุกต)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

statistics, applied mathematics

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcpwk@ku.ac.th

นาง นภัสวรรณ  ชำนาญเวช

Mrs.  Napasawan  Chumnanvej

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

Natural Product/Organic Chemistry

ภายใน / internal line : 2765

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcnwh@ku.ac.th

นาย สมโชค  เรืองอิทธินันท

Mr.  Somchoke  Ruengittinun

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมซอฟตแวร ฐานขอมูล 

การจัดการสารสนเทศ การวิเคราะหและ 

ออกแบบเชิงวัตถุ Time Series

ภายใน / internal line : 2753

E-mail : fsciscr@ku.ac.th

เลขานุการ(ผูปฏิบัติหนาที่)  

นาย ณรงคฤทธิ์  แกวบรรจักร

Mr.  Narongrit  Kaewbangak

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคณนา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 2753, 2798

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcnrk@ku.ac.th

นาย เกริก  วงศสอนธรรม

Mr.  Krirk  Wongsontam

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

การบำบัดมลพิษทางอากาศ/

การบำบัดน้ำเสีย/การวิเคราะหสารมลพิษ 

ทางสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 2791

☎ 0-3835-2812

E-mail : srckwt@ku.ac.th

นาง จรรยา  เจตนเจริญ

Mrs.  Janya  Jadejaroen

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)

ม.มหิดล

นิเวศวิทยาของสัตว/นิเวศวิทยาทั่วไป/

ความหลากหลายทางชีวภาพ

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcjyj@ku.ac.th

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ  / Associate Dean

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  / Associate Dean

รองคณบดีฝายสารสนเทศ  / Associate Dean
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นางสาว จันทรทรงกลด  ขายมาน

Miss  Chansongglod  Kaiman

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)

ม.สงขลานครินทร

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

☎ 0-3835-2812

นางสาว จำนงค  ธัญญสิทธิ์

Miss  Jamnong  Tanyasit

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ม.แมโจ
☎ 0-3835-2812

นางสาว จิตรลดา  ประสงคกุล

Miss  Jitlada  Pradongkul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 2799

☎ 0-3835-2812

นางสาว จิรวรรณ  เจริญสุข

Miss  Jirawan  Charoensuk

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ม.เกษตรศาสตร

Artifi cal Intelligence, E-learning, Natural 

Languge Processing

ภายใน / internal line : 2787

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcjwc@ku.ac.th

นาย ฉัตรชัย  เกษมทวีโชค

Mr.  Chatchai  Kasemtaweechok

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)

ม.มหิดล

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 2783

☎ 0-3835-2812

นางสาว ชลดา  โกมินทรชาติ

Miss  Cholada  Komintarachat

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร

ภายใน / internal line : 2767

☎ 0-3835-2812

E-mail : srccdk@ku.ac.th

นางสาว ชลดา  เฉลิมรูป

Miss  Chonlada  Chalermroop

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บธ.ม.(การตลาด)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภายใน / internal line : 2764

☎ 0-3835-2812

E-mail : srccld@ku.ac.th

นาย ชัยสิทธิ์  ทับทิมทอง

Mr.  Chaiyasit  Tabtimtong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-3835-2812

นางสาว ชีวมาศ  ไทยจรรยา

Miss  Sheevamad  Thaijanya

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 2772

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcsmt@ku.ac.th

นางสาว ณัชชา  กุลจิราธนโชติ

Miss  Natcha  Kunjiratanachot

อาจารย / Lecturer

สต.ม.(สถิติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถิติ

☎ 0-3835-2812
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นาย ทศพร  สายยิ้ม

Mr.  Tosaporn  Saiyim

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

Innovation management, Web solution

ภายใน / internal line : 2784

☎ 0-3835-2812

E-mail : srctps@ku.ac.th

นาย ธนัญชัย  เวชชเศรษฐนนท

Mr.  Thananchai  Wetchasedthanon

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(ดนตรีไทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2763

☎ 0-3835-2812

นางสาว นพิมพพร  แสงวิเชียร

Miss  Napimporn  Sangvichien

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)

ม.เกษตรศาสตร

ชุมชนสัมพันธ/สังคม-สิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 2796

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcnps@ku.ac.th

นาย ปญญา  แขน้ำแกว

Mr.  Panya  Khaenamkaew

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ฟสิกส)

ม.สงขลานครินทร

Materials physics

ภายใน / internal line : 2773

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcpyk@ku.ac.th

นางสาว พรชนก  สีสาย

Miss  Pornchanok  Srisay

นักวิชาการพัสดุ

น.บ.

ม.รังสิต

ภายใน / internal line : 2751

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcpnss@ku.ac.th

นางสาว ไพลิน  ศรีสุรัติสิริ

Miss  Pailin  Srisuratsiri

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมีอินทรีย)

ม.มหิดล

Organic Chemistry : Synthysis

ภายใน / internal line : 2777

☎ 0-3835-2812

นาง ภัทรวดี  สุมทอง  นาคมี

Mrs.  Pattarawadee Sumthog  Nakmee

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Biodiversity and Natural Products)

Leiden U., Netherlands

Biodiversity and Natural Products

ภายใน / internal line : 2779

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcpds@ku.ac.th

นาย มหาลาภ  ปอมสุข

Mr.  Mahalap  Pomsook

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวโรฒ

วิทยาศาสตรการกีฬา/

แนะนำการออกกำลังกาย

ภายใน / internal line : 2778

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcmlp@ku.ac.th

นาย เมธี  จันทโรปกรณ

Mr.  Methee  Juntaropakorn

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

ม.มหิดล

การจัดการสิ่งแวดลอมชายฝง

ภายใน / internal line : 2793

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcmtj@ku.ac.th

นาง ลัดดาวัลย  ภูทอง

Mrs.  Laddawon  Pootong

อาจารย / Lecturer

บธ.บ.(การบริหารงานบุคคล)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2758

☎ 0-3835-2812

E-mail : srclwb@ku.ac.th
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วาที่รอยตรี วรสิทธิ์  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

Acting Sub.Lt.  Worasit  Palkhawong 

Na Ayutaya

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมีศึกษา)

ม.ศิลปากร

เคมีวิเคราะห/วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 2796

☎ 0-3835-2812

นาย วิเชียร  ศิริพรม

Mr.  Wichian  Siriprom

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ฟสิกส)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

Crystalography, X-ray diffraction

ภายใน / internal line : 2775

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcwc@ku.ac.th

นางสาว วิลาวรรณ  ชูแกว

Miss  Wilawan  Chookaew

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 2772

☎ 0-3835-2812

นาย ศราวุธ  พงศพัฒนพานิชย

Mr.  Sarawut  Pongpattanapanich

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

เคมี

☎ 0-3835-2812

นาย ศักดิ์สิทธิ์  สุขประสงค

Mr.  Saksit  Sukprasong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ฟสิกส)

ม.เชียงใหม

ฟสิกส

☎ 0-3835-2812

นาย สมภพ  สาครดี

Mr.  Somphop  Sakondi

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ม.เกษตรศาสตร

Weight Training, วิทยาศาสตรการกีฬา

ภายใน / internal line : 2780

☎ 0-3835-2812

นาย สันติ  รักษาวงศ

Mr.  Santi  Raksawong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ฟสิกส)

ม.สงขลานครินทร

Geophysics

ภายใน / internal line : 2773

☎ 0-3835-2812

นางสาว สุกัญญา  ยิ้มงาม

Miss  Sukanya  Yimngam

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

คอมพิวเตอร/สารสนเทศ

ภายใน / internal line : 2768

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcsyy@ku.ac.th

นางสาว สุชาดา  ชมจันทร

Miss  Suchada  Chomjan

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

ระบบเครือขายและการรักษาความปลอดภัย 

เครือขายขอมูล

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcsdc@ku.ac.th

นางสาว สุนันท  กิจจารุวรรณกุล

Miss  Sunan  Kitjaruwankul

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี สาขาเคมีวิเคราะห)

ม.เกษตรศาสตร

Analytical Chemistry

ภายใน / internal line : 2776

☎ 0-3835-2812

E-mail : srcsnk@ku.ac.th
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นาง สุพาพร  เรืองแจม

Mrs.  Supaporn  Ruangjaem
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.เกษตรศาสตร
Database System/Database Analysis

ภายใน / internal line : 2785

☎ 0-3835-2812

นางสาว สุภารัตน  จิตรแจง
Miss  Suparat  Chitchang
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สถิติประยุกต)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Statistics

ภายใน / internal line : 2797

☎ 0-3835-2812

นางสาว สุรีย  ทองวณิชนิยม
Miss  Suree  Tongwanitniyom
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพ

ภายใน / internal line : 2761

☎ 0-3835-2812

วาที่รอยตรี อนุสรณ  มนตรี

Acting Sub.Lt.  Anusorn  Montri
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ 
การกีฬา)
ม.บูรพา
การกีฬาและออกกำลังกาย (จิตวิทยาการกีฬา)

ภายใน / internal line : 2770

☎ 0-3835-2812
E-mail : srcasm@ku.ac.th

นาง อรนุช  นิลเขต
Mrs.  Oranut  Ninkhet
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ม.เชียงใหม
การสำรวจสังคมพืช

☎ 0-3835-2812
E-mail : srconk@ku.ac.th

นางสาว อรวรรณ  วัชนุภาพร
Miss  Orawan  Watchanupaporn
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.เกษตรศาสตร
ทฤษฎีปญญาประดิษฐ/
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

☎ 0-3835-2812
E-mail : srcoww@ku.ac.th

นางสาว อัมภิกา  บุญมี
Miss  Ampika  Boonmee
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(คณิตศาสตร)
ม.เชียงใหม
คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 2755

☎ 0-3835-2812

โครงการพิเศษ (โครงการปร�ญญาตร�ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม)

ภายใน / internal line : 2752                  ☎ 0-3835-2812

E-mail : srcanp@ku.ac.th

ประธานโครงการ  
นางสาว ปรียาวัลย  คูหา
Miss  Preeyawal  Kuha
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สถิติประยุกต)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
statistics, applied mathematics

☎ 0-3835-2812
E-mail : srcpwk@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
นาย อานนท  ผองรัศมีเพ็ญ
Mr.  Anon  Pongrassameepen
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Secruity(Network), Data 
communication, Electronics

ภายใน / internal line : 2752

☎ 0-3835-2812
E-mail : srcanp@ku.ac.th
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คณะว�ทยาการจัดการ / Faculty of Management Sciences

ภายใน / internal line : 2850-70          ☎ 0-3835-2821-42         70-3835-2380-2

URL : http://ms.src.ku.ac.th/

 คณบดี  Dean
 นาย เติมศักดิ์  สุขวิบูลย บธ.ม. ภายใน / internal line : 2850
 Mister  Toemsak  Sukhvibul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-352829
 อาจารย / Lecturer องคกรและการจัดการ การพัฒนา การวิจัย E-mail : psdtss@ku.ac.th
  และประเมนิผลสิ่งแวดลอม

 รองคณบดีฝายกิจกรรมนิสิต  Associate Dean
 นางสาว พิมพรรณ  สุจารินพงค ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 408
 Miss  Pimphun  Sujarinphong ม.เชียงใหม ☎ 0-3835-2830-40
 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัด E-mail : srcppsj@ku.ac.th
  การนำเที่ยวมัคคุเทศก  การพัฒนาทองเที่ยว

 รองคณบดีฝายบริการวิชาและกิจการพิเศษ  Associate Dean
 นางสาว อรรธิกา  พังงา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว  ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 414
 Miss  Auntiga  Phungnga นานาชาติ) ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer ม.นเรศวร E-mail : srcagp@ku.ac.th
  อุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว

 รองคณบดีฝายบริหาร  Associate Dean
 นางสาว วารุณี  ตันติวงศวาณิช บธ.ม.(การตลาด) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 431
 Miss  Warunee  Tuntiwongwanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40
 ผศ. / Assist.Prof. การตลาด E-mail : warunee@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายประกันสุขภาพ  Associate Dean
 นางสาว ศุภาภาส  คำโตนด ปร.ด.(ภาษาศาสตร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 449
 Miss  Supapas  Kumtanode ม.มหิดล ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร  E-mail : isrcspk@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายประชาสัมพันธ  Associate Dean
 นาย ภูวาเดช  โหราเรือง D.P.A. ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 413
 Mr. Bhuvadhej  Horarueong U.of Northern Philippines,Philippines ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การตลาด E-mail : fmsbvh@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ  Associate Dean
 นาง จุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 406
 Mrs. Jutamard  Thaweepaiboonwong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40
 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ E-mail : srcjmt@ku.ac.th
   เศรษฐศาสตรแรงงาน

 เลขานุการ(ผูปฏิบัติหนาที่)  Faculty Secretary
 นาง ศิริวรรณ  คลองแคลว บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2859
 Mrs. Siriwan  Khlongkhlaeo ม.สยาม ☎ 0-3835-2821
 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : srcswk@ku.ac.th
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 นาย กษิดิ์เดช  เอื้อเสถียร M.S.(International Transport) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 417 
 Mr. Kasidej  Auesathian Cardiff U.,UK ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การจัดการโลจิสติกส E-mail : fmsksa@ku.ac.th

 นางสาว กิติยา  ทัศนะบรรจง D.B.A.(Training in small business) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 411
 Miss  Kitiya  Thassanabanjong Southern Cross U.,Australia ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ E-mail : srckty@ku.ac.th

 นาย จารุเจต  ตั้งสุข M.A(Hospitality Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 456
 Mr. Jarujes  Thanksooks U. of Derby,UK ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer  การโรงแรมและทองเที่ยว E-mail : fmsjrt@ku.ac.th

 นาง จิตตโสภิณ  มีระเกตุ วท.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) E-mail : ojspr@ku.ac.th
 Mrs. Jitsopin  Meerakate ม.เกษตรศาสตร
 ผศ. / Assist.Prof. ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม การตลาดธุรกิจบริการ-
  โรงแรม ธุรกิจสปา

 นาย จุมพฏ  บริราช บธ.ด.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 424
 Mr. Jumpoth  Boriraj Victoria U.,Australia ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ E-mail : fmsjpb@ku.ac.th

 นางสาว เฉลียว  ภากะสัย บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ) ภายใน / internal line : 2871
 Miss  Chaleo  Pakasri ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-2381
 นักวิชาการศึกษา  E-mail : fmsclp@ku.ac.th

 นางสาว ชุติมา  โลงจิตร Ph.D.(Tourism Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 441
 Miss  Chootima  Longjit Victoria U. of Wellington,New Zealand 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว E-mail : fmsctl@ku.ac.th

 นางสาว ฐิตา  ตาปนานนท กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 2853
 Miss  Thita  Tapananont ม.บูรพา ☎ 0-3835-2380
 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : fmsttt@ku.ac.th

 นาง ฐิติรัตน  ชูไกรพินิจ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 432
 Mrs. Thitirat  Chookripinij ส.ราชภัฎพระนคร ☎ 0-3835-2380
 นักวิชาการเงินและบัญชี การเงิน E-mail : srcppa@ku.ac.th

 นาย ณรงค  บางหลวง ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 2866-70
 Mr. Narong  Bangluang ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 038-352381
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานโสตและทัศนูปกรณ E-mail : fmsnrb@ku.ac.th

 นาง ถิตรัตน  พิมพาภรณ M.B.A.(Hotel and Tourism Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 420
 Mrs. Thittarat  Pimpaporn Southern Cross U.,Australia ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว E-mail : fmsttk@ku.ac.th

 นาย ทัชชกร  สัมมะสุต M.B.A.(Integrated Marketing Communication) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 412
 Mr. Tuchchakorn  Sammasut Oklahoma City U.,USA ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การตลาด และการวางแผนการตลาด  E-mail : fmstcs@ku.ac.th 
  การโฆษณา และการสื่อสาร
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 นาย ธนวัต  ลิมปพาณิชยกุล Ph.D.(Business Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 415

 Mr. Thanawut  Limpanitgul Cardiff U.,UK ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การจัดการและการตลาดธุรกิจบริการ E-mail : fmstnl@ku.ac.th

  ระหวางประเทศ

 นาย ธนัตถภัทร  ถิรธนัชดิลก วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 427

 Mr. Tanutpats  Dhiratanuttdilok จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การจัดการโลจิสติกส E-mail : fmstnd@ku.ac.th

 นางสาว ธิญาดา  พิชญาศุภกุล บธ.ม.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2866-70  ext .423

 Miss  Tiyadah  Pichayasupakoon ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การบัญชี E-mail : fmstyp@ku.ac.th

 นาย ธิติศักดิ์  เดือดสันเทียะ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext .449

 Mr. Thitisak  Duadsuntia ม.ขอนแกน ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ภาษาศาสตร 

 นางสาว ธีรนุช  เบ็ญจมภิญโญ วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) ภายใน / internal line : 2855

 Miss  Theeranut  Benjamapinyo ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3835-2380

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน การวิเคราะหนโยบายและแผน, การบริหาร E-mail : srctnb@ku.ac.th

  ทรัพยากรมนุษย

 นาย นรากร  นันทไตรภพ วท.ม.(การจัดการดานโลจิสติกส) ภายใน / internal line : 2866-70  ext .425

 Mr. Narakorn  Nuntatripob จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การจัดการโลจิสติกส

 นาย นิตติกร  สุวรรณศิลป บธ.ม.(การเงิน) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 451

 Mr. Nittikorn  Suwansin ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การเงิน-การบัญชี E-mail : fmsnts@ku.ac.th

 นางสาว นิตยา  งามแดน บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 418

 Miss  Nittaya  Ngamdan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 ผศ. / Assist.Prof. บัญชีการเงิน,การบริหารลูกหนี้ ,  E-mail : fmsntn@ku.ac.th

  การวิเคราะหตนทุน

 นางสาว นิภา  นิรุตติกุล บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 445

 Miss  Nipa  Niruttikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 ผศ. / Assist.Prof. การตลาด การพยากรณธุรกิจ การประชาสัมพันธ E-mail : fmsnpn@ku.ac.th

  การสื่อสารทางการตลาด

 นาง ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย บช.ม.(การบัญชีการเงิน) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 442

 Mrs. Prapaipit  Sawatrum จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer บัญชี E-mail : fmsppsr@ku.ac.th

 นาง ปยะดา  โล ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 438

 Mrs. Piyada  Low ม.บูรพา ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ภาษาเพื่อการสื่อสาร E-mail : fmspyl@ku.ac.th
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 นางสาว ปยะดา  อุกะโชค ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 446

 Miss  Piyada  Ukachoke ตางประเทศ) ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ม.ธรรมศาสตร E-mail : fmspyu@ku.ac.th

  ภาษาอังกฤษ , English Pronunciation + 

  Phonetics

 นาย พงศภัค  บานชื่น M.Eng.(Integrated Logistics Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 440

 Mr. Pongpak  Banchuen  Royal Melbourne Institute of Technology, ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer Australia E-mail : fmsppb@ku.ac.th

  โลจิสติกส,หวงโซอุปทาน (Supply chain)

 นางสาว พรทิวา  วิจิตรโกเมน LL.M.(International and Comparative Law) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 457

 Miss  Porntiwa  Wijitgomen U. of Iowa,USA ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การจัดการ E-mail : fmsptw@ku.ac.th

 นางสาว พรพรหม  พรหมเพศ วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 439

 Miss  Pornprom  Prompes ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การจัดการ/การจัดการองคการ/การจัดการ E-mail : fmsppp@ku.ac.th

  เชิงกลยุทธ

 นาย พรหมมินทร  วงศรัตน น.ม.(กฎการคาระหวางประเทศ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 407

 Mr. Prommin  Wongrat ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer กฎหมายธุรกิจ E-mail : fmspmw@ku.ac.th

 นางสาว พัชนิจ  เนาวพันธ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 410

 Miss  Patchanid  Naovapun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 ผศ. / Assist.Prof. บัญชีบริหาร E-mail : srcpcn@ku.ac.th

 นางสาว เพชรรัตน  ภูพันธ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬาการจัดการ ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 455

 Miss  Petcharat  Phoopan นันทนาการการทองเที่ยว) ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : fmscpc@ku.ac.th

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

 นางสาว ภัสรา  พงษสุขเวชกุล พบ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 435

 Miss  Patsara  Pongsukvajchakul ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ E-mail : srcprp@ku.ac.th

 นางสาว มุขสุดา  พูลสวัสดิ์ บธ.ม.(การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 447

 Miss  Muksuda  Poolsawat หลักสูตรนานาชาติ) ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ว.นานาชาติ ม.ศิลปากร E-mail : fmsnsp@ku.ac.th

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

 นางสาว รดา  อ่ำประเสริฐ ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) ภายใน / internal line : 2874

 Miss  Radha  Umprasert จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 038-352381

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : fmswpu@ku.ac.th
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 นาย รักสกุล  ชีวะโกเศรษฐ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 405
 Mr. Ruksakul  Cheewakoset ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer เศรษฐศาสตร,คณิตศาสตรสำหรับธุรกิจ, E-mail : fmsrsc@ku.ac.th
  วิเคราะหเชิงปริมาณ

 นางสาว วรรณวิภา  หงสนภาดล M.A.(Applied Linguistics) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 416
 Miss  Wanvipha  Hongnaphadol U. of Queensland,Australia ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer Applied Linguistics, TESOL E-mail : fmswvh@ku.ac.th

 นางสาว วราภรณ  ตั้งจิตรเจริญ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 409
 Miss  Waraporn  Tungjitjarurn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ,การจัดการโลจิสติกสและหวงโซ E-mail : fmswpt@ku.ac.th
  อุปทาน

 นาย วิโรจน  เดชนำบัญชาชัย D.B.A.(Marketing) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 421
 Mr. Wirote  Dejnambanchachai Southern Cross U.,Australia ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer นำเขาสงออก ธุรกิจระหวางประเทศ วัฒนธรรม E-mail : srcwrd@ku.ac.th
  ชามชาติกลยุทธทางธรุกิจ service quality

 นาย ศรัณย  ดั่นสถิตย วท.ม.(การจัดการดานโลจิสติกส) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 454
 Mr. Sarun  Dunsathit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การจัดการโลจิสติกส การจัดการหวงโซอุปทาน  E-mail : fmssrd@ku.ac.th

 นางสาว ศิรินุช  อินละคร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 444
 Miss  Sirinuch  Inlakorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การเงินธุรกิจ, การเงินบุคคล E-mail : srcsni@ku.ac.th 

 นางสาว ศิริวรรณ  ไชยสูรยกานต M.Sc.(Supply Chain Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 432
 Miss  Siriwan  Chaisurayakarn Birmingham City U.,UK ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การจัดการโลจิสติกส E-mail : fmssrc@ku.ac.th

 นาย สมบัติ  เกษมลนนภา M.B.A.(Business Adminstration) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 419
 Mr. Sombut  Kasemlonnapa California State U.,USA ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer QA และการเจรจาทางธุรกิจ E-mail : fmssbks@ku.ac.th

 นาย สมบูรณ  สาระพัด บช.ม. ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 448
 Mr. Somboon  Saraphat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี E-mail : fmssbs@ku.ac.th
  การบัญชี การเงิน การบัญชีตนทุน

 นางสาว สำเนียง  ปลอดสันเทียะ บธ.ม. ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 450
 Miss  Sumniang  Plodsuntia ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40
 อาจารย / Lecturer บัญชี E-mail : csnsnp@ku.ac.th

 นางสาว สิตาภา  บัวเกษ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 436
 Miss  Sitapa  Buakase ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การเงินธุรกิจ,สถาบันการเงิน E-mail : srcstp@ku.ac.th
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 นางสาว สุนทรี  เหลาพัดจัน Ph.D.(Accounting and Finance) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 433

 Miss  Suntharee  Lhaopadchan U. of Leeds,UK ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การเงิน E-mail : fmsstl@ku.ac.th

 นางสาว อภิญญา  ถิระโชติกุล M.Sc.(Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 403

 Miss  Apinya  Thirachotikul ม.อัสสัมชัญ ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การตลาด การจัดการ E-mail : fmsapt@ku.ac.th

 นางสาว อรสา  เอี่ยมรัศมีโชติ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2852

 Miss  Orasa  Iamrutsameechote ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3835-2380

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นาย อัควรรณ  แสงวิภาค M.I.B.(International Logistics Management) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 422

 Mr. Akkawan  Sangwipak U. of Wollongong,Australia ☎ 0-3835-2830-40

 ผศ. / Assist.Prof. ธุรกิจระหวางประเทศ การตลาดระหวาง E-mail : fmsaks@ku.ac.th 

  ประเทศการขนสง และ Logistics

 นาย อำพล  วิจิตขจี ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 437

 Mr. Ampon  Vijitkhajee ม.มหิดล ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ E-mail : srcapw@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  

 นาย พรหมมินทร  วงศรัตน น.ม.(กฎการคาระหวางประเทศ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 407

 Mr. Prommin  Wongrat ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer กฎหมายธุรกิจ E-mail : fmspmw@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว ฐิติมา  ไชยะกุล Ph.D.(Management Studies) E-mail : srcttm@ku.ac.th

 Miss  Thitima  Chaiyakul U. of Liverpool,UK

 อาจารย / Lecturer การลงทุน , สินเชื่อและการเรียกเก็บหนี้,

  การวิเคราะหหลักทรัพย , การจัดการการผลิต

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว จุฑาทิพย  อรัญคีรี ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2856

 Miss  Jutatip  Arunkere สถาบันราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-3835-2380

 นักวิชาการเงินและบัญชี การบัญชี

โครงการปร�ญญาตร� ภาคพิเศษ คณะว�ทยาการจัดการ / 
The Special Program of Bachelor Degree

ภายใน / internal line : 2866          ☎ 0-3835-2841-2          7 0-3835-2380

URL : http://ms.src.ku.ac.th/mssp/index.html
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  ประธานโครงการ  

 นาง จุฑามาศ  ทวีไพบูลยวงษ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 406

 Mrs. Jutamard  Thaweepaiboonwong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2830-40

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ  E-mail : srcjmt@ku.ac.th

  เศรษฐศาสตรแรงงาน

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว ธิญาดา  พิชญาศุภกุล บธ.ม.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 423

 Miss  Tiyadah  Pichayasupakoon ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-2830-40

 อาจารย / Lecturer การบัญชี E-mail : fmstyp@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ศิริวรรณ  แสงสวาง บธ.บ.(การบัญชี) ☎ 0-3835-2842

 Miss  Siriwan  Saengsawang มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 นักวิชาการเงินและบัญชี การบัญชี

โครงการหลักสูตรบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบร�หารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 2866-70  ext. 423          ☎ 0-3835-2830-40
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คณะว�ศวกรรมศาสตรศร�ราชา / Faculty of Engineering Sri Racha

ภายใน / internal line : 2801-2815, 2819-2846          ☎ 0-3835-4849-51, 0-3835-2818-9

               7 0-3835-4849, 0-3835-4851

URL : http://www.eng.src.ku.ac.th

 คณบดี  / Dean

 นาย เกียรติยุทธ  กวีญาณ Dip.De Docteur (Systemes Physiques Metrologie) ☎ 0-3835-4850-2 

 Mr.  Kiatiyuth  Kveeyarn Conservatoire National des Arts et Metiers, E-mail : fengkyk@ku.ac.th 

 รศ. / Assoc.Prof. France

  Power System Harmonic

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 2801-15          ☎ 0-3835-4849-51, 0-3835-2818-9         

               7 0-3835-4849, 0-3835-4851

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

 นางสาว ชัชณี  กลั่นสอน กจ.ม.(การจัดการทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 2808

 Miss  Chatchanee  Glunson ม.บูรพา ☎ 0-3835-2819

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail : sfengccg@src.ku.ac.th

 นาง กมลวรรณ  พรหมทอง บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2809

 Mrs.  Kamonwan  Phomtong ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-3835-4580

 ผูปฏิบัติงานบริหาร

 นาง กฤติยา  เนียมรอด บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2814

 Mrs.  Krittiya  Neamreod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : kittiya@src.ku.ac.th

 นางสาว ขวัญจิต  โลหากาศ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2807

 Miss  Kwanchit  Lohakad ม.มหาสารคาม ☎ 0-3835-4580, 0-3835-4851

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : srckcl@ku.ac.th

 นางสาว จตุพร  เหรียญเจริญ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2805

 Miss  Chatuporn  Reanjaroen ม.บูรพา ☎ 0-3835-4580

 บุคลากร  E-mail : srcjtp@ku.ac.th

 นางสาว จันจิรา  คงชื่นใจ วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต) ☎ 0-3835-4580

 Miss  Janjira  Kongchuenjai ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 อาจารย / Lecturer

 นางสาว จิรดาวัลย  สุจิรานุธรรม กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 2803

 Miss  Jiradawan  Sujiranutham ม.บูรพา ☎ 0-3835-4850, 0-3835-4580-4

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : srcjws@ku.ac.th



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 137137137137

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร 137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137137

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 137

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต

รศ
รีร
าช
า

 นางสาว จิราภรณ  ประดับวงษ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ☎ 0-3835-4580

 Miss  Jiraporn  Pradabwong ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ

 นาย ชัยวัฒน  นุมทอง Dip. de. Docteur (Mecanique Conception  ภายใน / internal line : 2843

 Mr.  Chaiwat  Numtong Geomeeanique Materiaux) ☎ 0-3835-4580-4

 อาจารย / Lecturer Institut National Polytechnique de E-mail : srccwn@ku.ac.th

  Grenoble, France

  Integrated and cooperative design,Process 

  Planning,Cadicam/Capp

 นางสาว ฐิติรัตน  ไชยสิทธิ์ วท.บ.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 2813

 Miss  Thitirat  Chaiyasit ม.บูรพา ☎ 0-3835-4580, 0-3835-4849

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : sfengttc@src.ku.ac.th

 นางสาว ณิชาภัทร  คุมสุข ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2827

 Miss  Nichapat  Kumsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4852, 0-3835-4580-4

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : srcsrk@ku.ac.th 

 นางสาว ดาลัด  นิตยานนท บธ.ม.(การตลาด) ภายใน / internal line : 2812

 Miss  Dalad  Nittayanont ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-2816

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : srcdln@ku.ac.th

 นาย ธิติ  โรจนบวร กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ☎ 0-3835-4849

 Mr.  Thiti  Rotjanabroworn ม.บูรพา

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 นาย บุญธรรม  วงศไชย วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2835

 Mr.  Boonthum  Wongchai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4849-50, 0-3835-4580

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : sfengbtw@src.ku.ac.th

 นางสาว เบญจวรรณ  ออนเกตุพล บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2829

 Miss  Benjawan  Onkeotpol ม.สงขลานครินทร ☎ 0-3835-4580-4

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : sfengbjo@src.ku.ac.th

 นาย ประทีป  ชัยเสริมเทวัญ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2847

 Mr.  Prateep  Chaisermtawan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : srcptc@ku.ac.th 

 นาย ปรีชานนท  คุมกระทึก วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2833

 Mr.  Prechanon  Kumkratug ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-4

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมไฟฟากำลัง E-mail : srcpnk@ku.ac.th 

 นางสาว ปยวรรณ  คลายคลึง ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร) ภายใน / internal line : 2809

 Miss  Piyavan  Klayklung ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : sfengpyk@src.ku.ac.th
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 นาง ปยะวรรณ  ปลอดเถาว ศศ.บ.(วารสารศาสตร) ภายใน / internal line : 2807

 Mrs.  Piyavan  Plodthao ส.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ☎ 0-3835-4851

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : pigawan@src.ku.ac.th

 นาย ไพโรจน  ทองประศรี วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2814

 Mr.  Pairote  Thongprasri ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา,Power Electronics ,  E-mail : sfengprt@src.ku.ac.th

  Microcon troller Applications

 นาย ไพศักดิ์  พูลผกา วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2833

 Mr.  Paisak  Poolphaka ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer Power Elee Tronies E-mail : sfengpsp@src.ku.ac.th

 นาง ยุพิน  เสมอวงศ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 2815

 Mrs.  Yupin  Samerwong ม.บูรพา ☎ 0-3835-4580-4, 0-3835-2818

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : srcypsw@ku.ac.th

 นาย วสันต  สินธุยศ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 2821

 Mr.  Wasan  Sintuyod ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-3835-4580

 ชางเทคนิค อิเล็กทรอนิกส E-mail : wasan@src.ku.ac.th

 นาง วิมล  ใจใส บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2825

 Mrs.  Wimol  Jaisai ส.ราชภัฎสวนดุสิต ☎ 0-3835-4580-4, 0-3835-4849

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : oaswmj@src.ku.ac.th

 นางสาว ศิริรัตน  หมื่นวณิชกูล วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 2840

 Miss  Sirirat  Muenvanichakul ม.เกษตรศาสตร E-mail : srcsrr@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ

 นางสาว สาริณี  อุยตระกูล วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2833

 Miss  Sarinee  Ouitrakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย % 0-3835-4580-4

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา E-mail : sfengsro@src.ku.ac.th

 นางสาว สุกัญญา  สวางวงศ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2806

 Miss  Sukanya  Sawangwong ส.ราชภัฎสวนดุสิต ☎ 0-3835-4851

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : sfengsgs@src.ku.ac.th

 นางสาว สุกัญญา  สีเขียว กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 2826

 Miss  Sukanya  Seekeaw ม.บูรพา ☎ 0-3835-4580

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : sfengsks@src.ku.ac.th

 นางสาว อัญชลี  รื่นฤทธิ์ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2810

 Miss  Unchalee  Ruanrit ส.ราชภัฏเทพสตรี ☎ 0-3835-4850, 0-3835-4580

 บุคลากร  E-mail : sfenguer@src.ku.ac.th
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 นาย อุเทน  สุปตติ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-3835-4850
 Mr.  Uthane  Supatti ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี E-mail : srcuts@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Power Electronics,Renewable Energg,Utility

  Grid Interconneetion Power Conversion Systems.

สาขาว�ชาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร / Computer Engineering Program

ภายใน / internal line : 2824, 2845-6         ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-4849, 0-3835-4851

 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
 นางสาว เพ็ญพรรณ  ใชฮวดเจริญ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2846

 Miss  Penpun  Chaihuadjaroen ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ☎ 0-3835-4580
 อาจารย / Lecturer Programmer,Instructor,Character recognition, E-mail : srcppc@ku.ac.th
  UNIX PROGRAMMING (SHELL,PERL,
  AWK,SED)

 นาย กรวิทย  ออกผล วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ☎ 0-3835-4850-2
 Mr.  Korawit  Orkphol ม.เกษตรศาสตร
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมคอมพิวเตอร

 นางสาว ฐนียา  สัตยพานิช วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2845 

 Miss  Taneeya  Satyapanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580
 อาจารย / Lecturer Database,Programming,Speech Recognition

 นาง ณัฏฐฏาพร  สายคำวงษ ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2824

 Mrs.  Nattapron  Saikhamwong ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ☎ 0-3835-4580-4
 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : sfengnps@src.ku.ac.th

 นาย ทวีชัย  อวยพรกชกร วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2849

 Mr.  Taweechai  Ouypornkochagorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580-6
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมคอมพิวเตอร E-mail : sfengtwo@src.ku.ac.th

 นาย ปุณณะ  ยศปญญา วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ☎ 0-3835-4580
 Mr.  Poonna  Yospanya ม.เกษตรศาสตร E-mail : poonna@src.ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer

 นาย ไพรัช  สรอยทอง วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ☎ 0-3835-4580
 Mr.  Pairat  Sroytong ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา E-mail : pairat@src.ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer

 นาย วัชรพัฐ  เมตตานันท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ☎ 0-3835-4850-2
 Mr.  Vacharapat  Mettanant ม.เกษตรศาสตร
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมคอมพิวเตอร

 นาย วีรวัฒน  แรเพชร ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2824
 Mr.  Weerawat  Rapetch ว.พลศึกษา จ.ชลบุรี E-mail : sfengwrr@src.ku.ac.th
 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
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 นาย จิรโรจน  บูรณะโรจน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2839

 Mr.  Jirarote  Buranarote ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4850-2
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : fscicwt@ku.ac.th

 นาย ชาญวิทย  จันทราศรีไศล Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 2841

 Mr.  Chanvit  Chantrasrisalai Oklahoma State U.,USA ☎ 0-3835-4580-6
 อาจารย / Lecturer Mechanical Engineering E-mail : sfengcvc@src.ku.ac.th

สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล / Mechanical Engineering Program

ภายใน / internal line : 2819, 2822, 2835,         ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-4849, 

  2837-9, 2841, 2846-7  0-3835-4851

 นาย นิเวศน  สกุลเต็ม นบ.นบท.(กฎหมาย) ภายใน / internal line : 2822

 Mr.  Niwes  Sakultem ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-4580
 นายชางเครื่องยนต กฎหมายแพงและพาณิชย,กฎหมายอาญา,
  ระบบไฮโดรสิด

 นาวาอากาศเอก พีรพงศ  วนิชานันท B.Eng. (Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 2828

 Captain Perapong  Vanichanan Feati U.,Phillipins ☎ 0-3835-4580
 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : perapong@src.ku.ac.th

 นาง รจนา  ประไพนพ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 2844

 Mrs.  Rotchana  Prapainop U. College London,UK ☎ 0-3835-4580-4
 อาจารย / Lecturer Refrigeration,Airconditioning,Sustainable 
  Energy

 นาย รัฐพล  สาครสินธุ M.S.(Design Aeroplane Engineering and ☎ 0-3835-4850-2
 Mr.  Rattapol  Sakornsin Technology) E-mail : srcrps@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Moscow State Aviation Institute,Russia
  วิศวกรรมออกแบบอากาศยาน

 นาย สถาพร  เชื้อเพ็ง Ph.D.(Manufacturing and Mechanical ภายใน / internal line : 2838

 Mr.  Sathaporn  Chuepeng Engineering) ☎ 0-3835-4580
 อาจารย / Lecturer U. of Birmingham,UK E-mail : srcspc@ku.ac.th
  วิศวกรรมเครื่องกล

 นาย สมภพ  จรุงธรรมโชติ D.Eng.(Energy) ภายใน / internal line : 2848

 Mr.  Sompop  Jarungthammachote Asian Institute of Technology ☎ 0-3835-4580
 อาจารย / Lecturer พลังงาน, ระบบความรอน E-mail : esrcspj@ku.ac.th

 นาย สืบสกุล  คุรุรัตน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ☎ 0-3835-4580-2
 Mr.  Suabsakul  Gururatana ม.เกษตรศาสตร
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล

 นาย สุภัทร  พัฒนวิชัยโชติ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2846

 Mr.  Supat  Patvichaichod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4852, 0-3835-4580
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : srcspp@ku.ac.th
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 นาย เขื่อน  อินทรสุวรรณ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-3835-4580

 Mr.  Kheun  Intrasuwan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : sfengkis@ku.ac.th

 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ เครื่องจักรกลไฟฟาและระบบไฟฟากำลัง

 นาย จักรกฤษณ  อาทิตยตั้ง วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-3835-4580 

 Mr.  Jakkrit  Arthittang ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง E-mail : jakkrit@src.ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer

 นางสาว นาตยา  คลายเรือง วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2831

 Miss  Nattaya  Klairuang ม.เกษตรศาสตร E-mail : esrcnyk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา

 นาย วสันต  ตันเจริญ วศ.ม.(วิศวกรรมระบบควบคุม) วิศวกรรมระบบควบคุม

 Mr.  Wason  Tanjaroen ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมระบบควบคุม

 นาย ศิริชัย  วัฒนาโสภณ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2833

 Mr.  Sirichai  Wattanasophon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-4850

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา E-mail : sfengsrw@ku.ac.th

 นาย สุภัทรชัย  ชมพันธุ D.Eng.(Information Processing) ภายใน / internal line : 2804

 Mr.  Suphattharachai  Chomphan Tokyo Institute of Technology,Japan ☎ 0-3835-4850, 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer Digital Signal Processing,speech Technology,  E-mail : srcsptc@ku.ac.th

  Speech Analysis and Synthesis

 นางสาว อุมารินทร  แสงพานิช วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) ☎ 0-3835-4850-2

 Miss  Umarin  Sangpanich ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี E-mail : srcurs@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา

สาขาว�ชาว�ศวกรรมไฟฟา / Electrical Engineering Program

ภายใน / internal line : 2821, 2830-4         ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-4849, 0-3835-4851

สาขาว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ/Industrial Engineering Program

ภายใน / internal line : 2823, 2836,          ☎ 0-3835-4580-4          7 0-3835-4849, 
 2840-4, 2849 0-3835-4851

 หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 นาง เพ็ญสุดา  พันฤทธิ์ดำ วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 2836

 Mrs.  Pensuda  Phanritdum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ E-mail : srcpsj@ku.ac.th

 นาย เชฎฐา  ชำนาญหลอ วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ☎ 0-3835-4850-2

 Mr.  Chettha  Chamnanlor ม.ขอนแกน

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสหาการ
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 นางสาว นัฎฐวิกา  จันทรศรี วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ☎ 0-3835-4850-2

 Miss  Nutthavika  Chansri ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ

 นาย นันทวุฒิ  ศรีอริยวัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ☎ 0-3835-4850-2

 Mr.  Nantawut  Sriariyawat ม.เกษตรศาสตร E-mail : srcnws@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ

 นางสาว สิรางค  กลั่นคำสอน Ph.D.(Manufacturing Engineering and  ภายใน / internal line : 2842

 Miss  Sirang  Klankamsorn Operations Management) ☎ 0-3835-4850, 0-3835-4580-6

 อาจารย / Lecturer The U. of Nottingham,UK E-mail : srcsrkk@ku.ac.th

  วิศวกรรมอุตสาหการ,การจัดการโลจีสติกดิ์,

  การวางแผนและควบคุมการผลิต,

  การจัดกการตนทุนอุตสาหกรรม

 นาย โสพิณ  ปลอดเถาว วทบ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 2823

 Mr.  Sophin  Plodthao ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3835-4580

 ชางเทคนิค ชางเชื่อม,เครื่องจักรกลโรงงาน E-mail : sophin@src.ku.ac.th

 โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว�ศวกรรมเคร�่องกล) 

สาขาว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)

ภายใน / internal line : 2826-8         ☎ 0-3835-4852          7 0-3835-4852

URL : http://www.eng.src.ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย เกียรติยุทธ  กวีญาณ Dip.De Docteur (Systemes Physiques ☎ 0-3835-4850-2

 Mr.  Kiatiyuth  Kveeyarn Metrologie) E-mail : fengkyk@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Conservatoire National des Arts

  et Metiers, France

  Power System Harmonic

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สุภัทร  พัฒนวิชัยโชติ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2846

 Mr.  Supat  Patvichaichod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4850-52, 0-3835-4580

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : srcspp@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ณิชาภัทร  คุมสุข ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2827

 Miss  Nichapat  Kumsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3835-4850-2

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : srcsrk@ku.ac.th
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ภายใน / internal line : 2670-9          ☎ 0-3835-2606          7 0-3835-2607

URL : http://www.imc.src.ku.ac.th/

 คณบดี / Dean

 พลเรือเอก สุพิทย  อำนวย วท.บ.(อุทกศาสตร) ภายใน / internal line : 2671

 Adm. Supit Umnouy ร.รนายเรือ กองทัพเรือ ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer 

 รองคณบดีฝายบริหารและธรุการทั่วไป / Associate Dean

 เรือเอก นคร  น. กุลศรีรัตน ร.น. วท.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) ภายใน / internal line : 2671

 Captain  Nakorn  N. Kulsriratana ร.รนายเรือ ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer  E-mail : nakorn.n@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean 

 นาวาตรี โชคชัย  พุชประดิษฐ ร.น. วท.บ. ภายใน / internal line : 2671

 LCDR  Chokchai  Putpradit ร.รนายเรือ ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer

 นาย จารุพันธุ  หนูสมตน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2679

 Mr.  Jaruphant  Noosomton ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร- ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer ลาดกระบัง E-mail : imcjrn@src.ku.ac.th

  วิศวกรรมเครื่องกล

 นาย จิรวุฒิ  สรโยธิน วท.บ.(วิทยาการเดินเรือ) ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Jirawut  Sarayotin ม.บูรพา

 อาจารย / Lecturer วิทยาการเดินเรือ

 นาย เชิดวงศ  แสงศุภวานิช D.Eng.(Aquaculture and Aquatic ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Cherdvong  Saengsupavanich Resource Management) E-mail : cherdvong.s@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย

  Coastal Engineering and management

 นาย นิติเวศ  ทองนุช วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2678

 Mr.  Nitiwait  Thongnoch ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร- ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer ลาดกระบัง

  วิศวกรรมเครื่องกล

 นางสาว บุญจิรา  ปนทอง รป.ม.(การบริหารทั่วไป) ภายใน / internal line : 2676

 Miss  Bunchira  Punthong ม.บูรพา ☎ 0-3835-2609-10

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : bunchira@src.ku.ac.th

 นาย พรรณศักดิ์  เอี่ยมรักษา Ph.D.(Electronics and Electrical ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Phansak  Iamraksa Engineering)

 อาจารย / Lecturer U. of Southampton,U.K.

  Nanotechnology, Quantum devices
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 นางสาว พรวิไล  ศรีวิชา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2681

 Miss  Pornwilai  Sriwicha ม.อุบลราชธานี ☎ 0-3835-2606-10

 นักวิชาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร,IT,พัฒนาระบบ

 นางสาว พัชรา  ศรีพระบุ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ☎ 0-3835-2606-10

 Miss  Phatchara  Sriphrabu ม.ขอนแกน

 อาจารย / Lecturer

 นาย พูลพงษ  พงษวิทยภานุ วศ.ด.(วิศกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 2681

 Mr.  Pulpong  Pongvithayapanu จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3835-2609-10

 อาจารย / Lecturer วิศกรรมปฐพี วิศวกรรมแผนดินไหว  E-mail : srcpppn@ku.ac.th

  วิศวกรรมนอกฝง

 นางสาว แพรวพรรณ  ออเรืองเอก ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ ภายใน / internal line : 2681

 Miss  Prawpan  Oruangke สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน) ☎ 0-3835-2609-10

 อาจารย / Lecturer ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร E-mail : imppo@src.ku.ac.th

  เศรฐษศาสตการเงิน การวิเคราะหโครงการ 

  เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี

 นาย ไพรภ  รัตนชูวงศ บธ.ม. ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Pairop  Rattanachuwong ม.ศรีปทุม

 อาจารย / Lecturer

 นาย มานิตย  ลีกิจวัฒนะ Ph.D.(Ship Sciences) ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Manit  Leekitwattana U. of Southampton,U.K. E-mail : imcmnl@src.ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมโครงสราง

 นาง เมธิศา  จักรมุณี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป(การบัญชี)) ภายใน / internal line : 2672

 Mrs.  Matisa  Jakmunee ส.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3835-2606-10

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : srcmsj@ku.ac.th

 นาย ยอดชาย  เตียเปน ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 0-3835-2606-10

 Mr.  Yodchai  Tiaple ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ E-mail : srcyct@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer กลศาสตรของไหล,เครื่องจักรกลกังหัน

 นางสาว วนิดา  เผือกจิตร บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2676

 Miss  Wanida  Phuakchit ม.รามคำแหง ☎ 0-3835-2609-10

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : srcadp@ku.ac.th

 นางสาว วริศรา  บุญมา บธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)(การจัดการ- ภายใน / internal line : 2683

 Miss  Warissara  Boonma ทรัพยากรมนุษย) ☎ 0-3835-2606-10

 นักวิชาการศึกษา ม.บูรพา E-mail : warissara@src.ku.ac.th

 นาย วิญู  ฤกษอภิบาลวงศ ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 2680

 Mr.  Winyu  Ruek-Apibarnwong ส.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-3835-2606

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : imcwyr@ku.ac.th
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 นางสาว ศรินยา  สนิทวงศ ณ อยุธยา Ph.D.(Civil Engineering and the Environment) ภายใน / internal line : 2678

 Miss  Sarinya  Sanitwong Na Ayuttaya U. of Southampton,U.K. ☎ 0-3835-2609 ext. 2678

 อาจารย / Lecturer ทรัพยากรน้ำ E-mail : srcsry@ku.ac.th

 นาย ศักรธร  บุญทวียุวัฒน D.Eng.(Transportation Engineering) ☎ 0-3835-2606-10

 Mr.  Sakaratorn  Boontaveeyuwat ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย E-mail : imcskb@src.ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Transport Logistics,Maritime Transoirt, 

  Transport Econmics

 นางสาว ศิริรัตน  จึงรุงเรืองถาวร วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 2682

 Miss  Sirirat  Jungrungruengtaworn (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ)  ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer ม.เกษตรศาสตร  E-mail : srcsrj@ku.ac.th

  วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ

 นางสาว สุภาวดี  เลาเฮย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป (การตลาด)) ภายใน / internal line : 2670

 Miss  Supawadee  Laohoie ส.ราชภัฏสวนสุนันทา E-mail : srcsdl@ku.ac.th

 นักวิชาการศึกษา

 นางสาว โสภณา  คุณุทัย บธ.บ.(การเงิน)  ภายใน / internal line : 2673

 Miss  Sophana  Khunuthai ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3835-2606-10

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นาง อรวรรณ  โมกขะเวส M.S.(Port Management) ภายใน / internal line : 2676

 Mrs.  Orawan  Mokkhavas World Maritime U.,Sweden ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer 

 นาย อำพน  จรัสจรุงเกียรติ Dr.-Ing.(computational Mechanics and ภายใน / internal line : 2684

 Mr.  Amphon  Jrusjrungkiat Structural Mechanics) ☎ 0-3835-2606-10

 อาจารย / Lecturer Technische U. Munchen, E-mail : imcapj@src.ku.ac.th

  Germany computational Mechanics, 

  Structural Mechanics & Engineering, 

  Offshore Structural Engineering
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คณะเศรษฐศาสตร ศร�ราชา / Faculty of Economics at Si Racha
ภายใน / internal line : 2651-2660          ☎ 0-3835-2901-3, 0-3835-2600          7 0-3835-2902

URL : http://s2.grad.src.ku.ac.th/

คณบดี  

นาย ชัยวัฒน  ชัยกุล (รักษาราชการแทน)

Mr.  Chaiwat  Chaikul

รศ. / Assoc.Pof.

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ม.เกษตรศาสตร

Electronics

ภายใน / internal line : 2609

☎  0-3835-4580-4

E-mail : fergcwe@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานคณบดี  

นางสาว กษมา  เนตรวิเชียร

Miss  Kasama  Nachvichean

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2659

☎  0-3835-2601

E-mail : srcksn@src.ku.ac.th

นาย บงกช  พุมแกว

Mr.  Bongkot  Poomkaew

นักวิชาการศึกษา

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2651

☎  0-3835-2901

E-mail : gradbkp@src.ku.ac.th

นาย ฆนัทนันท  ทวีวัฒน

Mr.  Kanatnan  Thaweewat

อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

การเงิน

ภายใน / internal line : 2657

☎  0-3835-2603

E-mail : gradknt@src.ku.ac.th

นางสาว สุวรรณา  โพธิออน

Miss  Suwanna  Pohon

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ทล.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2652

☎  0-3835-2901

E-mail : gradswp@src.ku.ac.th

นาย วรยศ  ละมายศรี

Mr.  Warayost  Lamaisie

อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 2654

☎  0-3835-2901

E-mail : gradwrl@src.ku.ac.th

นาง ระพีพร  ศรีจำปา

Mrs.  Rapeeporn  Srijumpa

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(International Business)

Asian Institute of Technology

International Business

ภายใน / internal line : 1184  ext. 507

☎  0-2942-8445

E-mail : gradrps@src.ku.ac.th

นางสาว วิไลวรรณ  หยงหนู

Miss  Wilaiwan  Yongnu

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 2658

☎  0-3835-2846

E-mail : srcwwy@src.ku.ac.th
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นาย พิษณุวัฒน  ทวีวัฒน

Mr.  Bhisanuwat  Thaweewat

อาจารย / Lecturer

D.A.(Economics)

U of Miami,Florida, USA

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม, 

การวิเคราะหและประเมินโครงการ,

เศรษฐศาสตรการเงิน

ภายใน / internal line : 2687

☎  0-3835-2600

เลขานุการโครงการ  

นางสาว ศรีอร  สมบูรณทรัพย

Miss  Sri-on  Somboonsup

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรทฤษฎี, เศรษฐศาสตรธุรกิจ, 

เศรษฐศาสตรการวางแผนและการพัฒนา

ภายใน / internal line : 2655

☎  0-383-52845

E-mail : fecosos@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง ระพีพร  ศรีจำปา

Mrs.  Rapeeporn  Srijumpa

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(International Business)

Asian Institute of Technology

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

การตลาดระหวางประเทศ ธุรกิจการเกษตร

ภายใน / internal line : 1184  ext. 508

☎  0-2942-8445

E-mail : gradrps@ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) / 

Master of Arts Program in Agribusiness (Special Program)

ภายใน / internal line : 2651-2660            ☎ 0-3835-2901-3, 0-3835-2600            7 0-3835-2902
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สำนักว�ทยบร�การ ว�ทยาเขตศร�ราชา / Office of Academic Service Sri Racha Campus
ภายใน / internal line : 2708             ☎ 0-3835-2808             7 0-3835-2808

URL : http://www.vit.src.ku.ac.th

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ  

นาย เรวัติ  อ่ำทอง

Mr.  Raywat  Omthong

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2700

☎ 0-3835-2807

E-mail : vitrao@ku.ac.th

รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ  

นาย วิโรจน  เดชนำบัญชาชัย

Mr.  Wirote  Dejnambanchachai

อาจารย / Lecturer

D.B.A.(Marketing)

Southern Cross U.,Australia

นำเขาสงออก ธุรกิจระหวางประเทศ 

วัฒนธรรมชามชาติ กลยุทธทางธรุกิจ 

service quality

ภายใน / internal line : 2724,2729

☎ 0-3835-2622

E-mail : fmswrd@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารและบริการ  

นาง ธันยนันท  วรรณา

Mrs.  Thanyanan  Wanna

นักเอกสารสนเทศ

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

ภายใน / internal line : 2726

☎ 0-3835-2621

E-mail : vittyw@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายประกันคุณภาพ  

นาย ยรรยง  ดำรงคพิวัฒน

Mr.  Yanyoung  Dumrongpiwat

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

วท.บ.(ชีววิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2701

☎ 0-3835-2808

E-mail : vityyd@ku.ac.th

ผูปฏิบัติที่หัวหนาฝายซอมบำรุง  

นาย บรรเจิด  แจมจำรัส

Mr.  Banchoed  Charmchamras

นายชางอิเล็กทรอนิกส

วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส)

ม.เทคโนโลยีมหานคร

ภายใน / internal line : 2741

☎ 0-3835-2629-30

E-mail : vitbcc@ku.ac.th

รักษาการหัวหนาฝายเทคโนโลยีการศึกษา  

นาย ยรรยง  ดำรงคพิวัฒน

Mr.  Yanyoung  Dumrongpiwat

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

วท.บ.(ชีววิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2701

☎ 0-3835-2808

E-mail : vityyd@ku.ac.th

นาย พนมพร  สาคร

Mr.  Panomporn  Sakorn

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

ภายใน / internal line : 2717

☎ 0-3835-2805

E-mail : vitpps@ku.ac.th

ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายบริการคอมพิวเตอร
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ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายหองสมุด  

นางสาว สุพิศ  บายคายคม

Miss  Supit  Baykaykom

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2724

☎ 0-3835-2622

E-mail : vitspb@ku.ac.th

นาย กิตติศักดิ์  อิ่มสุด

Mr.  Kittisak  Imsud

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2712

☎ 0-3835-2804

E-mail : vitkti@src.ku.ac.th

นาย พนมพร  สาคร

Mr.  Panomporn  Sakorn

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

ภายใน / internal line : 2717

☎ 0-3835-2805

E-mail : vitpps@src.ku.ac.th

นางสาว พรพรรณ  เกิดจั่น

Miss  Pornphan  Kerdjan

นักเอกสารสนเทศ

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 2717

นาง มณฑาทิพย  วงษสิงห

Mrs.  monthatip  vongsing

บุคลากร

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 2704

☎ 0-3835-2808

E-mail : vitmtw@src.ku.ac.th

นางสาว ระวิวรรณ  สัมฤทธิ์

Miss  Raviwon  Sumrit

บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 2723

☎ 0-3835-2621

E-mail : vitrws@src.ku.ac.th

นางสาว ศิรินันท  ปนทองคำ

Miss  Sirinan  Pinthongkam

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2718

☎ 0-3835-2805

E-mail : vitsrp@src.ku.ac.th

นางสาว สิริพร  บอพิมาย

Miss  Siriporn  Bopimai

บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ส.ราชภัฏกาญจนบุรี

ภายใน / internal line : 2724

นางสาว สุพิศ  บายคายคม

Miss  Supit  Baykaykom

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 2724

☎ 0-3835-2622

E-mail : vitspb@src.ku.ac.th

ผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายเทคโนโลยีการศึกษา
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ผูบริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ผูบร�หารว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร /
Kasetsart University Administrators for Chalermprakiat Sakon Nakorn 

Province Campus

 รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / Vice President for Chalermprakiat Sakon Nakorn Province Campus
 นาย พงษศักดิ์  สุริยวนากุล Ph.D.(Integrated Engineering) ภายใน / internal line : 2564 ext. 3100
 Mr.  Pongsak  Suriyavanagul Ohio U., USA ☎ 0-4272-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Traffi c Operations E-mail : fengpssg@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ / Assistant to the President for Planning and Development
 นาย ทรงวุฒิ  เฮงพระธานี Ph.D.(Structural Eng.) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1002
 Mr.  Songwut  Hengprathanee Virginia Tech, USA ☎ 0-4272-5000
 ผศ. / Assist.Prof. Structural Eng. E-mail : fengsoh@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ / Assistant to the President for Research and Academic Service
 นาย อนุกูล  วัฒนสุข Ph.D.(Biosystems Engineering) ภายใน / internal line : 2409
 Mr.  Anukul  Watanasuk Clemson U.,U.S.A. ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมอาหาร E-mail : fagiakw@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ / Assistant to the President for Academic and Quality Assurance
 นาย อภิชาต  แจงบำรุง Ph.D.(Mechanical) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1865
 Mr.  Apichart  Chaengbamrung U. of Wollongong,Australia ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : fengacc@ku.ac.th

 ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / Assistant to the Vice Prestident for Chalermphrakiat Sakon  
 Nakhon Province Campus
 น.ส. ฐาปนี  เฮงสนั่นกูล วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2564 ext. 3200
 Miss  Thapranee  Hengsanunkaun ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5033
 อาจารย / Lecturer วิทยาการคอมพิวเตอร E-mail : fsetnh@csc.ku.ac.th

 ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / Assistant to the Vice Prestident for Chalermphrakiat Sakon  
 Nakhon Province Campus
 นาง อัญชสา  ประมวลเจริญกิจ Ph.D.(Mechanical Engineering) ☎ 0-4272-5033,0-4272-5042
 Mrs.  Anchasa  Pramualjareonkij U. of Miami, U.S.A. E-mail : fsciash@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / Assistant to the Vice Prestident for Chalermphrakiat Sakon  
 Nakhon Province Campus
 วาที่รอยตรี อำนวย  ตันพานิชย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ ภายใน / internal line : 1550
 Acting Sub.Lt.  Amnuay  Tanphanich การกีฬา) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 อาจารย / Lecturer ม.บูรพา E-mail : csnant@ku.ac.th
  พลศึกษา,วิทยาศาสตรการกีฬา

 ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / Assistant to the Vice Prestident for Chalermphrakiat Sakon  
 Nakhon Province Campus
 นาย วิรัช  หิรัญ วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) ☎ 0-4272-5033,0-4272-5042
 Mr.  Wirach  Hirun จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : csnwrh@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมขนสง
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สำนักงานว�ทยาเขต / Office of the Campus
ภายใน / internal line : 2564 ext. 1210-1, 1215          ☎ 0-4272-5000          7 0-4272-5013

 ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร / Head of Campus Offi ce

 นาง ธาริณี  ประนิช บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1100

 Mrs.  Tarinee  Pranich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5011,0-4272-5000

 ผูบริหาร ดานการเงินและบัญชี E-mail : csntnp@ku.ac.th

 นางสาว กรรณิการ  มณฑา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  ☎ 0-4272-5000

 Miss  Kannikar  Montha ส.ราชภัฏพระนคร E-mail : csnkkm@ku.ac.th

 บุคลากร งานบริหาร งานบุคคล

 นางสาว กัญญารัตน  เซียสกุล ศศ.บ.(การบัญชี) ☎ 0-4272-5000

 Miss  Kanyarat  Siasakun  ส.ราชภัฏสกลนคร

 นักวิชาการเงินและบัญชี 

 นาง กัลยา  ดวงกุลสา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1300

 Mrs.  Kanlaya  Doungkunsa ม.รามคำแหง ☎ 0-4272-5016

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : csnkyd@ku.ac.th

 นางสาว การณิก  รวยรื่น ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4011-4012

 Miss  Karanik  Ruayraen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8999

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kbcknr@ku.ac.th

 นาง เกษแกว  ซายขวา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1310

 Mrs.  Katkaew  Chaycka ส.ราชภัฏมหาสารคาม E-mail : occkkc@csc.ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาว จามจุรี  พิมพจันทร  ศศ.บ.(ภูมิศาสตร) ภายใน / internal line : 1507

 Miss  Jamjuree  Pimjan ม.สงขลานครินทร ☎ 0-4272-5082

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : occjrp@csc.ku.ac.th

 นาย จีรวัฒน  ประยูรเจริญ ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) E-mail : csnjwp@ku.ac.th

 Mr.  Jeerawat  Prayurcharoen ม.ขอนแกน

 ชางเทคนิคปฏิบัติงาน

 นาง จุฑารัตน  งิ้วพรหม บธ.บ.(การเงิน) ☎ 0-4272-5000

 Mrs.  Chutarat  Ngewprohm ม.ขอนแกน E-mail : csnjrw@ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นาง จุลจิรา  มีพรหม วท.ม.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 1506

 Mrs.  Juljira  Meephrom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5082

 นักสุขศึกษา
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 นางสาว จุฬาลักษณ  ไชยภักดี พย.บ.(พยาบาลศาสตร) ภายใน / internal line : 1509

 Miss  Julaluk  Chaipukdee ม.ขอนแกน ☎ 0-4270-5080

 พยาบาล

 นาย ชาติชาย  วิริยะเจริญกิจ น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 1404

 Mr.  Chatchay  Wiriyajaroenkit ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-4272-5017,0-4272-5000

 นิติกร กฎหมาย E-mail : occccw@csc.ku.ac.th

 นาย ทศพล  อัคพิน บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1606

 Mr.  Thosapon  Akapin ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☎ 0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csntpa@ku.ac.th

 นาง ทิตยา  สุภาวงค ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1101

 Mrs.  Titaya  Supawong ส.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5012,0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csntyp@ku.ac.th

 นางสาว นภัสสร  จันทรังษี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1308

 Miss  Napassorn  Chantharangsee ส.ราชภัฏสกลนคร  ☎ 0-4272-5004,0-4272-5000

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : csnnsc@ku.ac.th

 นางสาว นุชรินทร  ควรครู บธ.บ.(การจัดการ)

 Miss  Nucharin  Kuankroo ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นาย ปญญา  ไพจันทร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1412

 Mr.  Punya  Phaichan ส.ราชภัฏอุดรธานี ☎ 0-4272-5005,0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : punya.p@ku.ac.th

 นาง ผองพรรณ  มีพรหม  ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) ภายใน / internal line : 1103

 Mrs.  Phongphan  Meephorm ม.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5009,0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการและประชาสัมพันธ E-mail : csnppm@ku.ac.th

 นางสาว พลอยไพลิน  เพ็ญเพียร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1222

 Miss  Ploypailin  Penpain ม.รามคำแหง ☎ 0-4272-5007

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : occplp@csc.ku.ac.th

 นางสาว พัชราภรณ  ลันศรี บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1200

 Miss  Pacharaporn  Lansri ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnprl@ku.ac.th

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ การวิเคราะหอัตรากำลัง การบริหารจัดการ

 นางสาว พัชราภรณ  โอภาส ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 1215

 Miss  Patcharaporn  O-pass  ส.ราชภัฏมหาสารคาม ☎ 0-4272-5013,0-4272-5000

 นักประชาสัมพันธ  E-mail : csnppo@ku.ac.th
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 นาย พิษณุ  ศรีประทุมภรณ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1413

 Mr.  Pisanu  Sripratoompon ส.ราชภัฏหมูบานจอมบึง ☎ 0-4272-5000

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : occpns@csc.ku.ac.th

 นางสาว ภัทราภรณ  โพนเงิน ค.ม.(วิจัยการศึกษา) ภายใน / internal line : 5703

 Miss  Pattraporn  Phonngern จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-4272-5044

 นักวิชาการศึกษา วิจัยทางดานการศึกษา การประกันคุณภาพ E-mail : occppp@csc.ku.ac.th

 นางสาว มโนรม  มาลัยกรอง ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1201

 Miss  Manorom  Malaigrong ม.รามคำแหง ☎ 0-4272-5156,0-4272-5000

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : csnmrm@ku.ac.th

 นาง รัชฎา  ทองลอย บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ☎ 0-4272-5017

 Mrs.  Radchada  Thong Loi ม.รามคำแหง E-mail : csnrdm@ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชี ภายใน / internal line : 1400

 นาย ฤกษชัย  แยมวงษ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)  ☎ 0-4272-5000

 Mr.  Ruekchai  Yaemwong ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnlcy@ku.ac.th

 นักวิชาการศึกษา  

 นาง วนิดา  พิลาชัย ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 1400-4

 Mrs.  Wanida  Pilachai ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-4272-5017,0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป การบริหารจัดการงานทั่วไป E-mail : occwdp@csc.ku.ac.th

 นาย วีรเทพ  สุดแดน บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1503

 Mr.  Weeratep  Saddan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5081,0-4272-5000

 นักวิชาการศึกษา การจัดงานกิจกรรมตางๆ E-mail : occwts@csc.ku.ac.th

 นางสาว ศิริรัตน  ผาใต บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1210

 Miss  Sirirat  Phatai  ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☎ 0-4272-5005,0-4272-5000

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : occsrp@ku.ac.th

 นาย ศุภโชค  งิ้วพรหม วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1607 

 Mr.  Subhachok  Ngewprohm ม.ขอนแกน

 วิศวกรโยธา

 นาย สมศักดิ์  เจริญสุข ศศ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4011-2

 Mr.  Somsak  Charoensuk ส.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 0-2942-8999

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnssc@ku.ac.th

 นาย สวโรจน  บอทอง วท.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ☎ 0-4272-5082

 Mr.  Sawaroj  Bothong ม.เกษตรศาสตร E-mail : occspb@csc.ku.ac.th

 นักวิชาการศึกษา

 นาย สุรเนตร  พิลาภ ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) ภายใน / internal line : 1300

 Mr.  Suranet  Pilap ม.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4274-5016,0-4274-4050

 นักวิชาการพัสดุ ดานการพัสดุ E-mail : occsnp@ku.ac.th
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จังหวัดสกลนคร

 นาย แสวง  บุญราศรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1400

 Mr.  Saweang  Boonrasri ส.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5017

 บุคลากร  E-mail : occswb@csc.ku.ac.th

 นาย อนุชา  แสนสุภา วท.บ.(เทคโนโลยีกอสราง) ภายใน / internal line : 1605

 Mr.  Anucha  Sansupa ส.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5089

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnacs@ku.ac.th

 นาย อภิศักดิ์  อุมจันสา ศ.ม. ภายใน / internal line : 1203

 Mr.  Aphisak  Umchansa ม.เชียงใหม ☎ 0-4272-5156,0-4272-5000 ext.1203

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน เศรษฐศาสตร

 นาง อรัญญา  พรอมนฤฤทธิ์ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1220

 Mrs.  Arunya  Promnaruritte ม.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5007

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นาง อรุณศรี  นิภานันท วท.บ.(จิตวิทยาสังคม) ภายใน / internal line : 1202

 Mrs.  Arunsri  Nipanan ม.รามคำแหง ☎ 0-4272-5156,0-4272-5000

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : csnasn@ku.ac.th

 นาย อาทิตย  สัมพันธปราชญ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร - พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1600,1602

 Mr.  Arthit  Samphanprach ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5089

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาว อาทิติยา  วงศอาษา ศป.บ.(จิตรกรรม) ภายใน / internal line : 1607

 Miss  Atitiya  Wong-Asa ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5089

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาว โอลักษณ  เทียมภักดิ์ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1505

 Miss  Olak  Tiampuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5082

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : occolt@csc.ku.ac.th
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร / 
Faculty of Natural Resource and Agro-Industry

ภายใน / internal line : 2564-72 ext. 2200-2203             ☎   0-4272-5036,                 0-4272-5037

                                                                                  0-4272-5042-51

URL : http://fnatagro.csc.ku.ac.th

 คณบดี  / Dean
 นางสาว นิตยศรี  แสงเดือน Ph.D(Geneitics) ภายใน / internal line : 2564-72 ext. 2100
 Miss  Nitsri  Sangduen Kansas U, USA ☎ 0-4272-5042-51, 0-4272-5036
 รศ. / Assoc.Prof. Plant Genetics / Plant Biotechnology E-mail : cscnss@csc.ku.ac.th

 รองคณบดี  / Associate Dean
 นางสาว สุภาพร  อิสริโยดม Dr.Agr.Sc.(Animal Science) ภายใน / internal line : 2564-72 ext. 2100
 Miss  Supaporn  Isariyodom Nagoya U.,Japan ☎ 0-4272-5042-51, 0-4272-5036
 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตสัตวปก สารเสริมในอาหารสัตวปก E-mail : cscspi@csc.ku.ac.th

 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  / Assistant Dean for International Affairs and Information
 นาย วัชรวิทย  มีหนองใหญ วท.ม.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 2300
 Mr.  Watcharawit  Meenongyai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042-051
 อาจารย / Lecturer สัตวศาสตร(โภชนะศาสตวเคี้ยวเอื้อง) E-mail : csnwwm@ku.ac.th

 นางสาว กรรณิการ  วงษพานิชย Ph.D.(Animal Resource Sciences) ภายใน / internal line : 2404
 Miss  Kannika  Wongpanit U. of Tokyo,Japan ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer กายวิภาคศาสตวและสรีวิทยาทางสัตว E-mail : csnkkw@ku.ac.th

 นาง กานดา  ลอแกวมณี วท.ม.(เกษตรศาสตร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Mrs.  Kanda  Lokaewmanee ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnkdp@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer อาหารสัตวและการใหอาหาร

 นาย เกรียงไกร  พัทยากร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Mr.  Kriangkrai  Phattayakorn ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnkkp@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยาในอาหาร 

 นางสาว ขวัญกมล  ทวายตาคํา วท.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 2206
 Miss  Kwankamol  Tawaitakham ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5042-051
 นักวิทยาศาสตร  E-mail : csnkmt@ku.ac.th

 นาง จินตนา  ตะยวน วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 2309
 Mrs.  Chintana  Tayuan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยา E-mail : csncnc@ku.ac.th

 นางสาว จิราวรรณ  คลองแคลว วท.บ.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 2352
 Miss  Jirawan  Klongkleaw ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5042-051
 นักวิทยาศาสตร

 นางสาว เจริญศรี  แสงวงศ ปวส.(เกษตรกรรม) ☎ 0-4272-5036
 Miss  Jareansri  Sangwong ว.เกษตรกรรมอุดรธานี E-mail : csnjss@ku.ac.th 
 ผูปฏิบัติงานการเกษตร  



DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY156

คณ
ะทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรมการเกษตร

 นาย เจษฎา  เตชมหาศรานนท วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 2414
 Mr.  Jessada  Techamasaranont ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer การจัดการลุมนํ้า E-mail : csnjdt@ku.ac.th

 นาย เจษฎา  ภัทรเลอพงศ ปร.ด.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 2306 
 Mr.  Jessada  Phattaralerphong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาและสถาปตยลักษณของพืช E-mail : csnjdp@ku.ac.th

 นาย ชาติสยาม  ผลวิลัย วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 2454
 Mr.  Chartsayam  Polvilai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 วิศวกรเครื่องกล  E-mail : fnacyl@csc.ku.ac.th

 นางสาว ชื่นจิต  แกวกัญญา วท.ม.(พืชไร) ภายใน / internal line : 2038
 Miss  Chunjit  Kaewkunya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer พืชอาหารสัตว E-mail : csncjk@ku.ac.th

 นางสาว ชื่นจิต  จันทจรูญพงษ วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Miss  Chuenjit  Chancharoonpong ม.เกษตรศาสตร E-mail : csncjc@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer  

 นางสาว ชุลีพร  ชํานาญคา วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 2308
 Miss  Chuleeporn  Chumnanka ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : csncpc@ku.ac.th

 นาย ทักสินธุ  ทองสะอาด วท.บ.(สัตวศาสตร) ☎ 0-4272-5036
 Mr.  Tuksin  Thongsa-ard ส.เทคโนโลยีราชมงคล E-mail : csntst@ku.ac.th
 นักวิชาการสัตวบาล 

 นาย ธนพร  ขจรผล วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 7150
 Mr.  Tanaporn  Kajonphol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer พืชสวน E-mail : csntpk@ku.ac.th

 นาย ธีระยุทธ  จันทะนาม วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2409
 Mr.  Theerayut  Juntanam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer สัตวบาล E-mail : csntyj@ku.ac.th

 นางสาว บุศราวรรณ  ไชยะ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Miss  Busarawan  Chaiya ม.ขอนแกน E-mail : csnbwc@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีการอาหาร

 นางสาว ปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร) ภายใน / internal line : 2204
 Miss  Pathumvadee  Sriprathumvong ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : csnpds@ku.ac.th

 นาย ประภาษ  กาวิชา วท.ม.(โรคพืชวิทยา) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Mr.  Praphat  Kawicha ม.ขอนแกน E-mail : csnpkwc@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer โรคพืชวิทยา

 นาย ประมง  เบกไธสง วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 2300
 Mr.  Pramong  Begthaisong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพ E-mail : csnpmb@ku.ac.th
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 นางสาว ปานชีวัน  ปอนพังงา วท.ม.(ปฐพีศาสตร) ภายใน / internal line : 7152
 Miss  Pancheewan  Ponphang-uga ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer การจัดการดินและการประยุกตใช GIS  E-mail : csnpcw@ku.ac.th
  ในระบบการเกษตร

 นางสาว ปานวาด  พรหมดี วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 2411
 Miss  Panward  Prommadee ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer ผลิตภัณฑเนื้อสัตว

 นาง ปยมาศ  ผองแกว วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Mrs.  Piyamas  Phongkaew จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : csnpmk@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพ

 นาง พรทิพย  ศรีมงคล ปร.ด.(พืชไร) ภายใน / internal line : 2312
 Mrs.  Porntip  Srimongkol ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer การผลิตพืชไร E-mail : csnptsk@ku.ac.th

 นางสาว พัชชา  เศรษฐากา วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 2415
 Miss  Patcha  Sattaka ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer สงเสริมการเกษตร,พัฒนาชุมชน

 นาย ภาคภูมิ  ตันเตชสาธิต วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 7151
 Mr.  Phakphoom  Tantachasatid ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042-051
 อาจารย / Lecturer ระบบนิเวศเกษตร,การจัดการดิน E-mail : csnppt@ku.ac.th

 นาย ภานุวัฒน  คัมภีราวัฒน วท.ม.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 2404
 Mr.  Panuwat  Khumpeerawat ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer สัตวศาสตร E-mail : csnpwk@ku.ac.th

 นางสาว ภิญญารัตน  กงประโคน วท.ด.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 2310
 Miss  Phinyarat  Kongprakhon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer Molecular genetics, Cytogenetics E-mail : phinyarat.k@ku.ac.th

 นาย ยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 2203
 Mr.  Yutthakorn  Phormsaka Na Sakonnakhon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 นักวิชาการศึกษา

 นาย รชา  เทพษร Dr.Sc.Agr.(Enviromental and Animal Hygine) ภายใน / internal line : 2414
 Mr.  Racha  Tepsorn U.Hohenheim,Germany ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042-051
 อาจารย / Lecturer Food Microbiology, Sanitary Technology E-mail : fnarct@csc.ku.ac.th

 นางสาว รุงกานต  บุญนาถกร วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 Miss  Rungkan  Boonnattakorn ม.ขอนแกน E-mail : csnrkb@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer บรรจุภัณฑอาหาร

 นางสาว รุงทิพย  มาศเมธาทิพย ปร.ด.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 2312
 Miss  Roungthip  Masmeatathip ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042
 อาจารย / Lecturer กีฎวิทยาทางการแพทยและสัตวแพทย E-mail : csnrtm@ku.ac.th

 นาย วัชระ  เมืองนาค วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) ภายใน / internal line : 2340
 Mr.  Watchara  Muangnak ม.มหาสารคาม ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042-051
 นักวิชาการสัตวบาล
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และอุตสาหกรรมการเกษตร

 นางสาว วิมลนันทน  กันเกตุ ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 2306

 Miss  Wimolnan  Kanket ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer ปฐพีวิทยา E-mail : csnwnk@ku.ac.th

 นาย ศุภรินธร  มหาสวัสดิ์ M.S.(Food Science and Technology) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 Mr.  Supparin  Mahasawasde ENSIA-SIARC,France E-mail : csnsrm@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer 

 นาย ศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช วท.ม.(พืชศาสตร) ☎ 0-4272-5042

 Mr.  Supasit  Sittapanich ม.ขอนแกน E-mail : osupasit@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การผลิตพืช 

 นางสาว ศุภาวรรณ  ประพันธ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 Miss  Supawan  Prapan ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnspw@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer เกษตรศาสตร

 นางสาว โศรยา  แสนเมือง Ph.D.(Biological and Environmental ภายใน / internal line : 2410

 Miss  Soraya  Saenmuang Engineering) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer The U. of Tokyo,Japan E-mail : csnsry@ku.ac.th

  วิศวกรรมอาหาร 

 นางสาว สรญา  วิรงค บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2205

 Miss  Sorraya  Wirong ม.มหาสารคาม ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnsyw@ku.ac.th

 นาย สิทธิชัย  ฮะทะโชติ วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ภายใน / internal line : 2310

 Mr.  Sittichai  Hatachote ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า E-mail : csnstc@ku.ac.th

 นางสาว สิรินาฏ  เนติศรี วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) ภายใน / internal line : 2454

 Miss  Sirinat  Natisri ม.มหาสารคาม ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 นักวิทยาศาสตร

 นางสาว สุขุมาภรณ  ศรีเผด็จ วท.ด.(เกษตรเขตรอน) ☎ 0-4272-5042

 Miss  Sukhumaporn  Sriphadet ม.เกษตรศาสตร E-mail : fnasms@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer

 นางสาว สุดาทิพย  แสนสุภา วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 2206

 Miss  Sudathip  Saensupha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : csnsts@ku.ac.th

 นางสาว สุพัตรา  โพธิเศษ วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 Miss  Suphatta  Phothiset ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnstp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร

 นาง สุรัสวดี  พรหมอยู วท.ด.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 2311

 Mrs.  Surassawadee  Promyou ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer สรีระวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน E-mail : csnsrwd@ku.ac.th
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 นาย สุริยัณห  สุภาพวานิช Ph.D.(Nutritional Science) ภายใน / internal line : 2311

 Mr.  Suriyun  Supapvanich U. of Nottingham,U.K ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer สรีระวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวผัก E-mail : csnsys@ku.ac.th

  และผลไม

 นางสาว เสาวคนธ  ตวนเทศ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 2352

 Miss  Sowvakon  Tuanted ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 นักวิทยาศาสตร Food Microbiology, Food Safety E-mail : csnskt@ku.ac.th

 นางสาว หทัยกานต  วินิจนัยภาค ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 2200-5

 Miss  Hathaikant  Winitnaiyapak ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnhkw@ku.ac.th

 นางสาว หทัยรัตน  โชคทวีพาณิชย วท.ม.(เกษตรศาสตร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 Miss  Hathairat  Chokthaweepanich ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnhrc@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การจําแนกพันธุพืช

 นาย อนุกูล  วัฒนสุข Ph.D.(Biosystems Engineering) ภายใน / internal line : 2409

 Mr.  Anukul  Watanasuk Clemson U.,U.S.A. ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมอาหาร E-mail : fagiakw@ku.ac.th

 นางสาว อมรรัตน  อุปพงศ วท.บ.(เกษตรศาสตร) ☎ 0-4272-5036

 Miss  Amornrat  Oupaphong วิทยาลัยครูจันทรเกษม E-mail : csnaro@ku.ac.th

 นักวิชาการเกษตร

 นางสาว อรอนงค  ฐาปนพันธนิติกุล ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 2410

 Miss  Onanong  Tapanapunnitikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีการอาหาร,Flavor encapsulation, E-mail : csnont@ku.ac.th

  Molecular inelusion starch

 นางสาว อรัญญา  พรหมกูล วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 2410

 Miss  Arunya  Prommakool ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีอาหาร E-mail : csnayp@ku.ac.th

 นางสาว อริสรา  โพธิ์สนาม วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 2304

 Miss  Arissara  Phosanam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : csnarp@ku.ac.th

 นางสาว อัมพร  ศรีคราม ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ☎ 0-4272-5042

 Miss  Amporn  Srikram ม.ขอนแกน

 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพ

 นางสาว อาภัสสร  ศิริจริยวัตร วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ☎ 0-4272-5036,0-4272-5042

 Miss  Apatsorn  Sirijariyawat ม.ขอนแกน E-mail : csnaps@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร 
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มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

คณะว�ทยาศาสตรและว�ศวกรรมศาสตร / Faculty of Science and Engineering
ภายใน / internal line : 2564-71 ext. 3200-3          ☎ 0-4272-5000 ext. 3200-3          7 0-4272-5034

E-mail : fse@ku.ac.th, fscieng@csc.ku.ac.th  URL : http://fscieng.csc.ku.ac.th/

คณบดี  / Dean

นาย ศุภกิจ  นนทนานันท

Mr.  Supakit  Nontananandh

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.Eng.(Civil Engineering)

Kyoto University ,Japan

Geotechnical Engineering

ภายใน / internal line : 3204-5

☎  0-4272-5034

E-mail : fengskn@ku.ac.th

รองคณบดี  / Associate Dean

นาย อภิชาต  แจงบำรุง

Mr.  Apichart  Chaengbamrung

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Mechanical)

U. of Wollongong, Australia

วิศวกรรมเครื่องกล

ภายใน / internal line : 3204-5

☎  0-4272-5034

รองคณบดี  / Associate Dean

นาย ศิริวัฒน  พูนวศิน

Mr.  Sirivat  Poonvasin

ผศ. / Assist.Prof.

The U. of Michigan, USA

Communications, Networking

ภายใน / internal line : 3204-5

☎  0-4272-5034

E-mail : fengsvp@ku.ac.th

นางสาว กรรณิการ  ถนอมสิทธิ์

Miss  Kannikar  Thanomsith

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เคมี)

ส.ราชภัฏมหาสารคาม

ภายใน / internal line : 3610,3611

☎  0-4272-5033

E-mail : fsetsw@csc.ku.ac.th

นาย กองรัฐ  นกแกว

Mr.  Kongrat  Nokkaew

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมโยธา

☎  0-4272-5033

E-mail : csnkrn@ku.ac.th

นาย กิติโชค  พรหมณีวัฒน

Mr.  Kitichoke  Prommaneewat

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมการวัดคุม)

ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมการวัดคุม ระบบเครื่องมือวัด

ภายใน / internal line : 3301

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : csnkcp@ku.ac.th

นาย กิติพงศ  แสนบรรดิษฐ

Mr.  Kittipong  Saenbandit

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3301

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นางสาว เกศรินทร  บริบูรณ

Miss  Katesarin  Boriboon

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

ม.ขอนแกน

งานกิจการนิสิตและงานวิชาการ

ภายใน / internal line : 3200

☎  0-4272-5033

E-mail : csnkrp@ku.ac.th

นาย ไกรวิชญ  เรืองฤ  หาร

Mr.  Kraivich  Ruengruehan

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

waste water design , Water and wastewater 

chenvistry , Environmented Health

☎  0-4272-5033า
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นาย ครรชิต  เกื้อหนุน

Mr.  Kunchit  Kuanoon

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.ขอนแกน
☎  0-4272-5033

E-mail : csnkck@ku.ac.th

นาย จักรกฤษณ  พลราชม

Mr.  Chakkrit  Ponrachom

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)

ม.มหิดล

Public Health , Health Education and 

Beharioral Sciences

ภายใน / internal line : 2407

☎  0-4272-5033

นาย จักรนรินทร  คงเจริญ

Mr.  Jugnarin  Kungjaroen

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คอมพิวเตอร

☎  0-4272-5033

E-mail : csncrk@ku.ac.th

นาย จามร  ดวงกุลสา

Mr.  Jamorn  Doungkunsa

ชางไฟฟา

ปวส.(ชางไฟฟากำลัง)

ว.เทคนิคสกลนคร

ภายใน / internal line : 3550

☎  0-4272-5033

E-mail : csnjmd@ku.ac.th

นาง จารุณี  ประกอบสัญท

Mrs.  Jarunee  Prakobsan

นักวิชาการศึกษา

ค.บ.(ภาษาไทย)

ม.ราชภัฏสกลนคร

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3200

☎  0-4272-5033,0-4272-5042-051

E-mail : fsejns@ku.ac.th

นาย จิรวัฒน  อรรถเศรษฐ

Mr.  Jirawat  Attaset

วิศวกรเครื่องกล

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3610,3611

☎  0-4272-5033

E-mail : fsejwa@ku.ac.th

นาง ชนยิตรี  แสงวิจิตร

Mrs.  Chonyitree  Sangwijit

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เคมีวิเคราะห)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล
☎  0-4272-5033

E-mail : csnctd@ku.ac.th

นาย ชยันต  กิมยงค

Mr.  Chayunt  Kimyong

อาจารย/ Lecturer

วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ภายใน / internal line : 3610,3611

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : csncyk@ku.ac.th

นาย ชัชวาล  เมธาพิสิทธิกุล

Mr.  Chatchawan  Maythapisittikul

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมโครงสราง เทคโนโลยีคอนกรีต

☎  0-4272-5033

E-mail : csncwm@ku.ac.th

นาย ชิวาลรัตน  มาสิงบุญ

Mr.  Chivalrat  Masingboon

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ฟสิกส)

ม.ขอนแกน

Physics , Nanotechnology , Solid State

ภายใน / internal line : 3408

☎  0-4272-5033

E-mail : fsecrm@csc.ku.ac.th
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นางสาว ฐาปนี  เฮงสนั่นกูล

Miss  Thapani  Hengsanunkun

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.ขอนแกน

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ภายใน / internal line : 3405

☎  0-4272-5033

นาย ณธกร  ทัศนัส

Mr.  Natakorn  Thasnas

อาจารย / Lecturer

M.Eng.(Energy)

A.I.T.

Energy

☎  0-4272-5033

นาย ตอศักดิ์  ประเสริฐสังข

Mr.  Torsak  Prasertsaug

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ม.ขอนแกน

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 3455

☎  0-4272-5033

E-mail : fsetsp@csc.ku.ac.th

นาง เตือนใจ  นอยพา

Mrs.  Tuanjai  Noipa

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เคมี

☎  0-4272-5033

นาย ถนอมศักดิ์  วงศมีแกว

Mr.  Tanomsak  Wongmeekaew

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.อุบลราชธานี

เครือขายคอมพิวเตอร

☎  0-4272-5033

E-mail : fsetsw@csc.ku.ac.th

นาย ทวัตชัย  อัยยะรัตน

Mr.  Tawatchai  Ayyarat

วิศวกรไฟฟา

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

ว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
☎  0-4272-5033, 0-4272-5042

E-mail : csntca@ku.ac.th

นาย ทวี  งามวิไลกร

Mr.  Tawee  Ngamvilaikorn

อาจารย / Lecturer

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลไกของเครื่องจักรกลและการควบคุม

☎  0-4272-5033

E-mail : fengtwn@ku.ac.th

นาย ทศพล  จตุระบุล

Mr.  Thodsapol  Chaturabul

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมชลศาสตร, การบริหารจัดการน้ำ, 

อุทกวิทยา

ภายใน / internal line : 3562

☎  0-4272-5033, 0-4272-5042

E-mail : fsetpc@csc.ku.ac.th

นางสาว ทัศวรรณ  ปคุณ

Miss  Tassawan  Peekun

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)

ม.ราชภัฏสกลนคร

การบัญชี

ภายใน / internal line : 3200

☎  0-4272-5033

E-mail : fsetwp@csc.ku.ac.th

นาย ธนารัตน  มั่งสูงเนิน

Mr.  Thanarat  Mungsongnern

ครู

ปวส.(ชางเทคนิคโลหะ)

ว.เทคนิคสกลนคร

งานเชื่อมและงานโลหะ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnprm@ku.ac.th
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นางสาว ธนิกา  ขันอาสา

Miss  Tanika  Kan-arsa

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.ขอนแกน
☎  0-4272-5033

นาย ธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์

Mr.  Tawatchai  Tanchaisawat

อาจารย / Lecturer

D.Eng.(Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering)

Asian Institute of Technology

วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมปฐพี,

วิศวกรรมธรณีเทคนิค

ภายใน / internal line : 3421

☎  0-4272-5033

E-mail : tawatchai.t@ku.ac.th

นาย ธวัชชัย  สัพโส

Mr.  Thawatchai  Supaso

ชางเทคนิค

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง)

ม.ราชภัฏสกลนคร

กอสราง

ภายใน / internal line : 3621

☎  0-4272-5042-051

นางสาว นภาพร  พวงพรพิทักษ

Miss  Napaporn  Phuangpornpitak

อาจารย / Lecturer

D.Eng.(Energy)

Asian Institute of Technology

วิศวกรรมไฟฟา, พลังงานทดแทน

ภายใน / internal line : 3409

☎  0-4272-5042

E-mail : csnnppt@ku.ac.th

นางสาว นริศรา  ศรีลานคำ

Miss  Narissara  Srilankham

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.มหาสารคาม

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 3207

☎  0-4272-5033,0-4272-5042-051

E-mail : fsenas@csc.ku.ac.th

นาง นัทกาญจน  ประเสริฐสังข

Mrs.  Nattakarn  Prasertsung

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : utogyota@hotmail.com

นางสาว นารีรัตน  กิติศรีปญญา

Miss  Nareerat  Kitisripanya

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

เคมี

ภายใน / internal line : 3403

☎  0-4272-5033,0-4272-5042-051

E-mail : csnnrk@csc.ku.ac.th

นางสาว นิตยา  เมืองนาค

Miss  Nitaya  Muengnak

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.เชียงใหม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnnym@ku.ac.th

นางสาว นิธิรัชต  สงวนเดือน

Miss  Nitirach  Sanguanduan

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Urban Environmental 

Management)

Asian Institute of Technology

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 3505

☎  0-4272-5033

E-mail : fsents@ku.ac.th

นาง นุจรินทร  ศิริวาลย

Mrs.  Nutcharin  Sirival

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

เคมีอนินทรีย, เคมีสิ่งแวดลอม

☎  0-4272-5033

E-mail : csnnrs@ku.ac.th
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นาย บุรินทร  ชางนอย
Mr.  Burin  Changnoi
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาการคอมพิวเตอร

☎  0-4272-5033
E-mail : csnbrc@ku.ac.th

นาย ปฏิภาณ  บุราณสาร
Mr.  Phatiphan  Buransan
ครู

คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ส.เทคโนโลยีปทุมวัน

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาง ประครอง  วรกา
Mrs.  Prakrong  Voraka
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต)
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3406

☎  0-4272-5042
E-mail : csnpkv@ku.ac.th

นาย ประภากรณ  แสงวิจิตร
Mr.  Prapagon  Sangwijit
อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
ม.ขอนแกน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

☎  0-4272-5033,0-4272-5042
E-mail : csnpgs@ku.ac.th

นาย ประยุทธ  สุวรรณา
Mr.  Prayut  Suwanna
ชางเทคนิค

ปวส.(ชางเทคนิคการผลิต)
ว.เทคนิคสกลนคร
ใชเครื่องจักรกล CNC, กลึงโลหะ,
กัดโลหะ ออกแบบอุปกรณจับยึด

ภายใน / internal line : 3200

☎  0-4272-5033
E-mail : prayut_ole@hotmail.com

นาย ประเสริฐศักดิ์  พรหมณี
Mr.  Prasertsak  Prommanee
ผศ. / Assist.Prof.

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ม.ขอนแกน
พืชสวน

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาย ประเสริฐษา  ญาคำ
Mr.  Prasertsa  Yakham
วิศวกรโยธา

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ม.อุบลราชธานี

☎  0-4272-5033

นาย พนม  ทาวดี
Mr.  Pranom  Tawdee
อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาง พรธิดา  เสนไสย
Mrs.  Phonthida  Sensai
อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
ม.ขอนแกน
วิทยาศาสตร

☎  0-4272-5033
E-mail : csnptd@ku.ac.th

นางสาว พรรณนิภา  รินทระ
Miss  Pannipa  Rintara
อาจารย / Lecturer

สต.ม.(สถิติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถิติ

ภายใน / internal line : 3454

☎  0-4272-5033
E-mail : fseppr@csc.ku.ac.th

นาย พรศักดิ์  ขวากุพันธ
Mr.  Pornsak  Khwakupan
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.ราชภัฏสกลนคร
Web Application (PHP)

ภายใน / internal line : 3560

☎  0-4272-5033
E-mail : fsepsk@csc.ku.ac.th
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นาย พีระ  ลิ่วลม

Mr.  Peera  Liewlom

อาจารย / Lecturer

วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ, 

ชีวสารสนเทศ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnprll@ku.ac.th

พันจาอากาศเอก เพิ่มพล  กุดจอมศรี

Mr.  Phoempol  Kutchomsri

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : csnppk@ku.ac.th

นางสาว แพทอง  ศรีแกนจันทร

Miss  Paethong  Srikaenjun

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เคมี

☎  0-4272-5033

นาย ภักดี  คบกลาง

Mr.  Pakdee  Khobklang

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

ม.เชียงใหม

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

☎  0-4272-5033

E-mail : csnpdk@ku.ac.th

นาง ภัทราวดี  ประเสริฐสังข

Mrs.  Patarawadee  Prasertsaug

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(คณิตศาสตร)

ม.มหิดล

คณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 3403

☎  0-4272-5033

E-mail : fsepdp@csc.ku.ac.th

นาย ภูชิสส  ตันวาณิชกุล

Mr.  Bhuchiss  Tanwanichkul

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ฟสิกส)

ม.เชียงใหม

อิเลกทรอนิกส ดาราศาสตร พลังงาน

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : obct@ku.ac.th

นาง ยุวดี  หิรัญ

Mrs.  Yuwadee  Hirun

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมโครงสราง

☎  0-4272-5033

E-mail : csnydh@ku.ac.th

นาย รพีพงศ  รัตนวรหิรัญกุล

Mr.  Rapeepong  

Rattanawaorahirunkhul

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ม.เกษตรศาสตร

Control theory, Robotics, 

and Automation systems

ภายใน / internal line : 4618

☎  0-4272-5000

E-mail : fserpr@csc.ku.ac.th

นางสาว รัชฎาภรณ  อึ้งเจริญ

Miss  Ratchadaporn  Ungcharoen

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาการระบาด)

ม.มหิดล

ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ

ภายใน / internal line : 3512

☎  0-4272-5033

E-mail : fserdu@csc.ku.ac.th

นาย รัฐษากรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา

Mr.  Rathsakorn  Suriyakul Na Ayudhya

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

Control theory , Robotics , and 

Automation systems

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : csnals@ku.ac.th
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นาย รุงทวี  ผดากาล

Mr.  Rungtawee  Padakan

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล

☎  0-4272-5033

E-mail : fsertp@csc.ku.ac.th

นางสาว รุจิรัตน  หาตรงจิตต

Miss  Rujirat  Hatrongjitt

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ชีวเคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชีวเคมี

ภายใน / internal line : 3513

☎  0-4272-5033

E-mail : fserjh@csc.ku.ac.th

นาง ลักษณาวดี  ทรายขาว

Mrs.  Laksanawadee  Saikhao

นักวิทยาศาสตร

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร
☎  0-4272-5033

E-mail : oldb@ku.ac.th

นางสาว วนันยา  ฤทธิสิทธิ์

Miss  Wanunya  Ritthisit

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

วท.ม.(สถิติ)

ม.เกษตรศาสตร

สถิติ โปรแกรม Excel

ภายใน / internal line : 3203

☎  0-4272-5034,0-4272-5000

E-mail : csnwyr@ku.ac.th

นางสาว วรรณภา  ภักดี

Miss  Wannapa  Pukdee

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สถิติประยุกต)

ม.ขอนแกน

สถิติ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnwpd@ku.ac.th

นางสาว วไลลักษณ  วงษรื่น

Miss  Walailuck  Wongroen

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

☎  0-4272-5033

นาย วัจนวงค  กรีพละ

Mr.  Vatwong  Greepala

อาจารย / Lecturer

D.Eng.(Structural Engineering)

Asian Institute of Technology

วิศวกรรมโครงสราง

ภายใน / internal line : 3301

☎  0-4272-5033 ext.3301

E-mail : csnvwg@ku.ac.th

นาย วัชระ  เทพารส

Mr.  Watchara  Teparos

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(คณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

☎  0-4272-5033

นาย วิทยา  ศรีสมบูรณ

Mr.  Wittaya  Srisomboon

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

ม.เกษตรศาสตร

Computer application in construction, 

Construction Engineering  and 

Management, GIS

ภายใน / internal line : 3454

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : fsewys@csc.ku.ac.th

นาย วิรัช  หิรัญ

Mr.  Wirach  Hirun

อาจารย / Lecturer

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมขนสง

☎  0-4272-5033

E-mail : csnwrh@ku.ac.th
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นาง วิเรขา  คำจันทร

Mrs.  Wirekha  Khamjan

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ม.ขอนแกน

วิศวกรรมอุตสาหการ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnwkk@ku.ac.th

นาย วีรชาติ  อักษรศักดิ์

Mr.  Weerachart  Auksornsak

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

Computer Support

ภายใน / internal line : 3508

☎  0-4272-5033

E-mail : fsewca@csc.ku.ac.th

นางสาว ศมณพร  สุทธิบาก

Miss  Samonporn  Suttibak

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Urban Environmental 

Management)

ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย

การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง, การจัดการ

ขยะมูลฝอย, การจัดการน้ำเสียชุมชน

ภายใน / internal line : 3409

☎  0-4272-5033,0-4272-5042-051

E-mail : csnsps@ku.ac.th

นางสาว ศรัญญา  แซตั้ง

Miss  Saranya  Saetung

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsrys@ku.ac.th

นาย ศราวุฒิ  สุพรรณราช

Mr.  Sarawut  Supunnarach

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรม

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาย ศรีศักดิ์  จางจิตต

Mr.  Seesak  Jangjit

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา

ภายใน / internal line : 2408

☎  0-4272-5033

E-mail : fsessj@csc.ku.ac.th

นางสาว ศศิธร  สุชัยยะ

Miss  Sasithorn  Suchaiya

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.อุบลราชธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

☎  0-4272-5033

E-mail : fsests@csc.ku.ac.th

นาย ศักดิ์ดา  คำจันทร

Mr.  Sakda  Khamjan

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ม.ขอนแกน

วิศวกรรมอุตสาหการ

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsdk@ku.ac.th

นางสาว ศิริญญา  โปรงจิตร

Miss  Sirinya  Prongjit

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(คณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsypj@ku.ac.th

นาง ศิริพร  แสนศรี

Mrs.  Siriporn  Sansri

อาจารย / Lecturer

พบ.ม.(สถิติประยุกต)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

วิทยาการคอมพิวเตอร,Database,Data 

warehouse

ภายใน / internal line : 5307

☎  0-4272-5025

E-mail : fsespt@ku.ac.th
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นางสาว ศิริลักษณ  พานโคกสูง

Miss  Siriluk  Phankhoksoong

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมอุตสาหการ

ภายใน / internal line : 3608

☎  0-4272-5042

E-mail : fseslp@ku.ac.th

นางสาว ศุภลักษณ  สถิรชีวิน

Miss  Supalak  Sathiracheewin

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ม.เกษตรศาสตร
☎  0-4272-5033

นางสาว ศุษมา  แสนปากดี

Miss  Susama  Sanpakdee

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-

ลาดกระบัง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 4618

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาย เศรษฐกร  กาเมือง

Mr.  settakorn  Kamuang

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารฯ

วิศวกรรมไฟฟา

☎  0-4272-5033

E-mail : fseskk@csc.ku.ac.th

นาย สมควร  โพธารินทร

Mr.  Somkuan  Photharin

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(ฟสิกส)

ม.อุบลราชธานี

Electromagnetic, Electronics & Computer

ภายใน / internal line : 3352

☎  0-4272-5033

E-mail : csnskp@ku.ac.th

นาย สมเจตน  ถนอมพุทรา

Mr.  Somjet  Thanomputra

ผศ. / Assist.Prof.

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsjt@ku.ac.th

นาย สังคม  ศรีสมพร

Mr.  Sungkom  Srisomporn

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.ขอนแกน

Mechanical Engineering

ภายใน / internal line : 3650

☎  0-4272-5033

E-mail : fsesks@csc.ku.ac.th

นาย สันติ  โถหินัง

Mr.  Santi  Thohinung

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เคมีอินทรีย)

ม.ขอนแกน

เคมี ,เคมีประยุกต

ภายใน / internal line : 3564

☎  0-4272-5033

E-mail : csnstt@ku.ac.th

นางสาว สาธินี  ศิริวัฒน

Miss  Satinee  Siriwat

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 3454

☎  0-4272-5033

E-mail : pang_envi@hotmail.com

นาง สาวิณี  แสงสุริยันต

Mrs.  Sawinee  Sangsuriyun

อาจารย / Lecturer

คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ภายใน / internal line : 3505

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsns@ku.ac.th
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นาย สิทธิชัย  ประพันธ

Mr.  Sittichai  Prapun

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

ม.6

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

ภายใน / internal line : 2206

☎  0-4272-5042

นางสาว สิริปรางค  ไชยภูมิ

Miss  Siriprang  Chaiyapoom

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

ม.ขอนแกน

เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 3201

☎  0-4272-5033,0-4272-5042-051

E-mail : fsescp@csc.ku.ac.th

นางสาว สุดารัตน  จันปุย

Miss  Sudarat  Janpui

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.ม.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 3201

☎  0-4272-5033,0-4272-5000

E-mail : csnsrj@ku.ac.th

นาย สุนทร  บุญตา

Mr.  Soontorn  Boonta

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(คณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
☎  0-4272-5033

E-mail : csnstb@ku.ac.th

นาย สุภาพ  กัญญาคำ

Mr.  Suparp  Kanyacum

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 3560

☎  0-4272-5034

E-mail : fsespk@csc.ku.ac.th

นางสาว สุมารินทร  จันปุย

Miss  Sumarin  Chanpui

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร สกลนคร

ภายใน / internal line : 3205

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : fsesrj@ku.ac.th

นาย สุรเชษฐ  ประสันแพงศรี

Mr.  Surachet  Prasunpaeugsri

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯลาดกระบัง

ภายใน / internal line : 3303

☎  0-4272-5033

E-mail : fsescps@csc.ku.ac.th

นาย สุริยา  ชิณวงศ

Mr.  Suriya  Chinawong

นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(ฟสิกส)

ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 3352

☎  0-4272-5033

E-mail : csnsyc@ku.ac.th

นาย อมรินทร  ตองกระโทก

Mr.  Amarin  Tongkratoke

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.เกษตรศาสตร

เทอรโม-ของไหล

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นาย อรัญ  ประกอบสัญท

Mr.  Aran  Prakobsant

ครู

วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม)

ส.ราชภัฏราชนครินทร
☎  0-4272-5033,0-4272-5042

นางสาว อัจฉรา  นามบุรี

Miss  Atchara  Namburi

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.อุบลราชธานี
☎  0-4272-5033

E-mail : csnarn@ku.ac.th
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นาง อัญชสา  ประมวลเจริญกิจ

Mrs.  Anchasa  

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.

U. of Miami, U.S.A.

วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

☎  0-4272-5033, 0-4272-5042

E-mail : fsciash@ku.ac.th

นาย อาทิตย  แสงงาม

Mr.  Arthit  Sangngam

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.ขอนแกน

วิศวกรรมเครื่องกล

ภายใน / internal line : 3609

☎  0-4272-5033, 0-4272-5042

E-mail : fseats@ku.ac.th

นาย เอกรินทร  ชวดเมืองปกษ

Mr.  Aekkarin  Chuadmuangpak

ครู

ปวส.(ชางกอสราง)

ว.เทคนิคสกลนคร

ภายใน / internal line : 3420

☎  0-4272-5033

นาย ศิริวัฒน  พูนวศิน

Mr.  Sirivat  Poonvasin

ผศ. / Assist.Prof.

The U. of Michigan, USA

Communications, Networking

ภายใน / internal line : 1031 ext.1528

☎  0-2942-8555

E-mail : fengsvp@ku.ac.th

นาย อภิชาต  แจงบำรุง

Mr.  Apichart  Chaengbamrung

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D. Mechanical

U. of Wollongong, Australia

วิศวกรรมเครื่องกล

ภายใน / internal line : 1031 ext.1865

☎  0-2942-8555

โครงการปร�ญญาตร�ภาคพิเศษ คณะว�ทยาศาสตรและว�ศวกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 3204-5            ☎ 0-4272-5033            7 0-4272-5034

URL : http://spe.csc.ku.ac.th/

ประธานโครงการ  / Chairman

นาย ศุภกิจ  นนทนานันท

Mr.  Supakit  Nontananandh

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.Eng.(Civil Engineering)

Kyoto University ,Japan

Geotechnical Engineering

ภายใน / internal line : 3204-5

☎  0-4272-5034

E-mail : fengskn@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

พันจาอากาศเอก เพิ่มพล  กุดจอมศรี

Mr.  Phoempol  Kutchomsri

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

☎  0-4272-5033,0-4272-5042

E-mail : csnppk@ku.ac.th

ชื่อผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว สุมารินทร  จันปุย

Miss  Sumarin  Chanpui

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.เกษตรศาสตร สกลนคร

ภายใน / internal line : 3205

☎  0-4272-5033, 0-4272-5042

E-mail : fsesrj@ku.ac.th
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คณะศิลปศาสตรและว�ทยาการจัดการ / Faculty of Liberal Arts and Management Science

ภายใน / internal line : 2564-71 ext. 4200-4            ☎  0-4272-5039              0-4272-5040

E-mail : facultyartmang@csc.ku.ac.th  URL : http://fartmang.csc.ku.ac.th/

 คณบดี  / Dean

 นาย วัชรพงษ  อินทรวงศ รป.ด.(บริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 4100

 Mr.  Watcharapong  Intrawong ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย E-mail : csnwpi@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและประกันคุณภาพ  / Assistant Dean

 นาย เกรียงไกร  พรอมนฤฤทธิ์ ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 4617

 Mr.  Kriangkrai  Promnaruritte ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer พลศึกษา E-mail : famkkp@ku.ac.th 

 รองคณบดีฝายบริหารและประชาสัมพันธ  / Assistant Dean

 นาง ปททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 4302

 Mrs.  Pattama  Suriyakul Na Ayudhya  ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 ผศ. / Assist.Prof. การวิจัยพฤติกรรม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม E-mail : pattama.s@ku.ac.th

  และองคการ, มนุษยสัมพันธในการทํางาน

 รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

 นาย วรวิทย  กุลตังวัฒนา บธ.ม.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4212

 Mr.  Worravit  Kultangwatana ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การบัญชี E-mail : famwwk@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ  / Assistant Dean

 นาย ธิบดี  สกุลวิชญธาดา บธ.ม.(บัญชี) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 Mr.  Tibodee  Sakulvichayatada ม.ธรรมศาสตร E-mail : csntds@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การบัญชี การเงิน 

 รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research

 นาย พัสกร  องอาจ วท.ม.(สุขศึกษา) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5023

 Mr.  Passakorn  Ongarj ม.เกษตรศาสตร E-mail : csnpko@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สุขศึกษา 

 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  / Assistant Dean

 นาง ฐิตาวรรณ  อินสะอาด วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) ภายใน / internal line : 4502

 Mrs.  Thitawan  Insa-ad ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตรการเกษตร,  E-mail : csntws@ku.ac.th

  สหกรณ

 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาวิชาการ  / Assistant Dean

 นางสาว นันทิยา  พรมทอง บธ.ม.(การบัญชีและการเงิน) ภายใน / internal line : 4213

 Miss  Nantiya  Promtong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer บัญชี E-mail : famnyp@ku.ac.th
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 ผูชวยคณบดีฝายแผนและบริการวิชาการ  / Assistant Dean
 นาย วรสิทธิ์  วงศอดิศัย บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4626
 Mr.  Worasit  Wongadisai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ E-mail : csnwrs@ku.ac.th

 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย  / Assistant Dean for Research
 นาย วรเมธ  ยอดบุน มน.ม.(มานุษยวิทยา) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 Mr.  Worameta  Yodboon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : csnwmy@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer มานุษยวิทยา 

 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Assistant Dean for Student Affairs
 นางสาว ชลธิชา  พจนสุนทร ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว ภายใน / internal line : 4615
 Miss  Chontichar  Pojsoontorn นานาชาติ) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 อาจารย / Lecturer ม.นเรศวร
  การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ

 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ  / Associate Dean for Quality Assurance
 นางสาว อรอุมา  แตปรเมศามัย บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4303
 Miss  Ornuma  Taeporamaysamai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 อาจารย / Lecturer การจัดการ E-mail : famomt@ku.ac.th

 นาง ขนิษฐา  โภคานิตย บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4203
 Mrs.  Kanittha  Phokhanid ม.มหาสารคาม ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : csnktc@ku.ac.th

 นางสาว ขวัญชนก  เสมอพิทักษ บธ.ม.(สาขาวิชาการบัญชี) ภายใน / internal line : 4205
 Miss  Khwanchanok  Samerpitak ม.มหาสารคาม 0-4272-5039,0-4272-5000
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : famkns@csc.ku.ac.th

 นางสาว จันทรสุดา  เดชแสงจันทร บธ.ม.(การจัดการการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 4202
 Miss  Chansuda  Dachsangchan ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 นักวิชาการศึกษา  E-mail : famjdd@csc.ku.ac.th

 นางสาว ทิพวัลย  ไขประภาย บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4203
 Miss  Thippawan  Khiprapai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : famtlk@csc.ku.ac.th

 นางสาว เนตรนภา  บาคํา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4200
 Miss  Netnapha  Bakam ม.รามคําแหง ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnnpb@ku.ac.th

 นาย วิทย  ครุธคํา วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 4200
 Mr.  Wit  Krutkam ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5040
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป Web Technology E-mail : famwkk@csc.ku.ac.th

 นางสาว สรอยขวัญ  เสมอพิทักษ ศศ.ม.(การจัดการสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 4204
 Miss  Soikwan  Samerpitak ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ งานบริหาร งานทรัพยากรบุคคล E-mail : csnsks@ku.ac.th

 นาง สุรีรัตน  ศรีพรหมมุนี บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4201
 Mrs.  Sureerat  Sripommunee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : csnsrr@ku.ac.th
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 หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ  

 นาง จาริตา  หินเธาว บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4500

 Mrs.  Jarita  Hinthow ม.มหาสารคาม ☎ 0-4272-5039

 อาจารย / Lecturer การจัดการ E-mail : csnjth@ku.ac.th

 นาย ฉัฐวัฒน  ลิมปสุรพงษ บธ.ม.(การจัดการ) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 Mr.  Chattawat  Limpsurapong ม.รามคําแหง E-mail : famcwl@ku.ac.th 

 อาจารย / Lecturer การจัดการ 

 นาย ธวัชชัย  เกียรติกมลมาลย บธ.ม. ภายใน / internal line : 7145

 Mr.  Tawatchai  Kiatkamonmarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การจัดการ

 นางสาว นัฐนันท  ศักดิ์สัมฤทธิ์ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 7145

 Miss  Nattanan  Saksamrit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การจัดการ

 นาง ปททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 4302

 Mrs.  Pattama  Suriyakul Na Ayudhya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5000 ext.2564

 ผศ. / Assist.Prof. การวิจัยพฤติกรรม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม E-mail : pattama.s@ku.ac.th

  และองคการ, มนุษยสัมพันธในการทํางาน

 นางสาว เพชรวรรณ  วรรัตนธรรม วท.ม.(การจัดการซิมพลายเชน) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 Miss  Petcharawan  Worrarattanatham U. of East Angha, UK 

 อาจารย / Lecturer

 นางสาว ลัดดาพร  กุลแกว วท.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 7146

 Miss  Laddaporn  Kunkeaw ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer  E-mail : famlpk@csc.ku.ac.th

 นาย วรสิทธิ์  วงศอดิศัย บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4626

 Mr.  Worasit  Wongadisai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ E-mail : csnwrs@ku.ac.th

 นางสาว วริยา  กุลตั้งวัฒนา วท.ม.(บริหารธุรกิจระหวางประเทศ) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Wariya  Kultungwattana U. of Surrey, UK  

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจระหวางประเทศ, การเงิน

 นาย วัชรพงษ  อินทรวงศ รป.ด.(บริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 4100

 Mr.  Watcharapong  Intrawong ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย E-mail : csnwpi@ku.ac.th

 นางสาว ศิริลักษณ  ประสันแพงศรี M.S.(Business Adminstration) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 Miss  Siriluk  Prasunpangsri California U. of Pennsylvania, USA E-mail : csnslp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจ 

สาขาว�ชาการจัดการ / Management
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 นาง สิริลักษณ  พิชัยณรงค บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 7148

 Mrs.  Siriluk  Pichainarongk ม.นเรศวร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การจัดการ  E-mail : famslpc@csc.ku.ac.th

 นางสาว อรอุมา  แตปรเมศามัย บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4303

 Miss  Ornuma  Taeporamaysamai ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การจัดการ E-mail : famomt@ku.ac.th

สาขาว�ชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว / Hotel and Tourism Management

 หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว  

 นางสาว พิมพอมร  นิยมคา M.B.A.(International Tourism and ภายใน / internal line : 4616

 Miss  Pim-amorn  Niyomkar Hospitality Management) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer U.Griffi th E-mail : fampmn@csc.ku.ac.th

  Tourism and Hospitality Management

 นางสาว ชลธิชา  พจนสุนทร ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว ภายใน / internal line : 4615

 Miss  Chontichar  Pojsoontorn นานาชาติ) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ม.นเรศวร

  การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ

 นางสาว บุษกร  ครจํานงค บธ.ม.(การจัดการการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 4623

 Miss  Butsakorn  Khornjamnong ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer บริหารธุรกิจการทองเที่ยว E-mail : csnbkk@ku.ac.th

 นางสาว ปทมาฆะ  อินธิแสง บธ.ม.(การจัดการการบริการและการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 4616

 Miss  Phattamaca  Inthisang ม.สงขลานครินทร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การจัดการการบริการและการทองเที่ยว 

 นางสาว พชรภรณ  พิศุทธิสุวรรณ จ.พช.ม.(การจัดการการพัฒนาชนบท) ภายใน / internal line : 4611 

 Miss  Phacharaporn  Phisuthisuwan ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การพัฒนาชนบท, การทองเที่ยวชุมชน E-mail : famppp@csc.ku.ac.th

สาขาว�ชาการตลาด / Marketing

 หัวหนาสาขาวิชาการตลาด  

 นาง กันยารัตน  สุขะวัธนกุล บธ.ม.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4500

 Mrs.  Kanyarat  Sukhawatthanakun ม.เกษมบัณฑิต ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การตลาด E-mail : csnkrs@ku.ac.th

 นางสาว ธัญลักษณ  เมืองโคตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Thanyalak  Mueangkhot ม.เกษตรศาสตร E-mail : csntlm@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer บริหารงานทั่วไป, การตลาด 
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 นางสาว เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล บธ.ม.(การตลาด) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Premruedee  Chitkueakul ม.ขอนแกน E-mail : fampdj@csc.ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การตลาด 

 นางสาว วิจิตร  เทิดบารมี M.B.(Marketing) ภายใน / internal line : 4613

 Miss  Wijit  Terdbaramee Queensland U. of Technology, Australia ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การโฆษณา, การสื่อสารการตลาด  E-mail : famwjt@ku.ac.th

  แบบบูรณาการ

สาขาว�ชาการบัญช� / Accounting

 หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี  

 นาย กฤตพงศ  วัชระนุกุล บธ.ม.(การบัญชีและการเงิน) ภายใน / internal line : 4215

 Mr.  Krittapong  Watcharanukul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การบัญชี E-mail : famkpw@ku.ac.th

 นางสาว กนกอร  แกวประภา บธ.ม.(การบัญชีและการเงิน) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Kanok-on  Kaewprapa ม.เกษตรศาสตร 

 อาจารย / Lecturer บัญชีการเงิน

 นางสาว กันยารัตน  ดาษจันทึก บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Kanyarat  Datchanthuk ม.เกษตรศาสตร E-mail : famkrd@csc.ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม 

 นางสาว ขวัญชนก  วงศแพงสอน บธ.ม.(การบัญชีและการเงิน) ภายใน / internal line : 4214

 Miss  Kwanchanok  Wongpangson ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การบัญชีตนทุนและการบัญชีบริหาร E-mail : csnknw@ku.ac.th

 นาย ธิบดี  สกุลวิชญธาดา บช.ม.(บัญชี) ☎ 0-4272-5039

 Mr.  Tibodee  Sakulvichayatada ม.ธรรมศาสตร E-mail : csntds@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การบัญชี การเงิน 

 นางสาว นันทิยา  พรมทอง บธ.ม.(การบัญชีและการเงิน) ภายใน / internal line : 4213

 Miss  Nantiya  Promtong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer บัญชี E-mail : famnyp@ku.ac.th

 นาย วรวิทย  กุลตังวัฒนา บธ.ม.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4212

 Mr.  Worravit  Kultangwatana ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-4272-5039

 อาจารย / Lecturer การบัญชี E-mail : famwwk@ku.ac.th
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 หัวหนาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา  

 นางสาว ธีรนันท  แตงนิ่ม ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1550

 Miss  Theeranan  Taengnim ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5000,0-4272-5040

 อาจารย / Lecturer ศิลปกรรม E-mail : famtnt@csc.ku.ac.th

 นาย เกรียงไกร  พรอมนฤฤทธิ์ ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 4617

 Mr.  Kriangkrai  Promnaruritte ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer พลศึกษา E-mail : famkkp@ku.ac.th

 นาย ฉลองชัย  มานโคกสูง Ph.D.(Ancientindiaw and Asian Studies) ภายใน / internal line : 4301

 Mr.  Chalongchai  Mankhoksoong Magadh U., Republic of India ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer พลศึกษา, วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย E-mail : famccm@ku.ac.th

  และการกีฬา, การเปนผูฝกสอนกีฬาสมัยใหม, 

  การบริหารจัดการการกีฬาสมัยใหม, ธรรมชาติ

 นาย บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ☎ 0-4272-5039

 Mr.  Bannasit  Sittibannakul ม.ศรีนครินทรวิโรฒ E-mail : csnbss@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรการกีฬา, การจัดการกีฬา  

  พลศึกษา

 วาที่รอยตรี ภุชงค  รุงอินทร ศศ.ม.(พลศึกษา) ☎ 0-4272-5039

 Acting Sub.Lt. Phuchong  Rungin ม.เกษตรศาสตร E-mail : fampcr@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer พลศึกษา 

 วาที่รอยตรี อํานวย  ตันพานิชย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ ภายใน / internal line : 1550

 Acting Sub.Lt.  Amnuay  Tanphanich การกีฬา) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ม.บูรพา E-mail : csnant@ku.ac.th

  พลศึกษา,วิทยาศาสตรการกีฬา

สาขาว�ชาภาษา / Linguistics

 หัวหนาสาขาวิชาภาษา  

 นาย เดนติศักดิ์  ดอกจันทร ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) ภายใน / internal line : 4610

 Mr.  Dentisak  Dorkchandra ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ E-mail : famdsd@csc.ku.ac.th

สาขาว�ชาพลศึกษาและว�ทยาศาสตรการกีฬา / 
Physical Education and Health Education of Department
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 นาง กมลชนก  แสนเมือง ศศ.ม.(การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง) ภายใน / internal line : 4303

 Mrs.  Kamonchanok  Sanmuang ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer การเรียนรูภาษา, ภาษาศาสตรประยุกต,  E-mail : famknwk@ku.ac.th

  กลวิธีในการเรียนรูภาษา

 นาย ฉลาด  จักรพิมพ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4630

 Mr.  Chalard  Jukpim ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ E-mail : famclk@csc.ku.ac.th

 นาง ชอลดา  สัพโส ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ) ภายใน / internal line : 4622

 Mrs.  Chorlada  Suppaso จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ(Instruction) E-mail : famcds@ku.ac.th

 นางสาว ชูวงศ  กลิ่นเลขา ศศ.ม.(ภาษาไทย) ☎ 0-4272-5039

 Miss  Chuwong  Klinleka ม.ธรรมศาสตร E-mail : csncwk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภาษาไทย 

 นาย ธวัชชัย  บุญจันทร Ph.D.(Linguistics) ภายใน / internal line : 4601

 Mr.  Thawatchai  Bunjantr U. of Delhi, India ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาศาสตร E-mail : csntcb@ku.ac.th

 นางสาว นฤมล  ฟตประยูร อ.ม.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line : 4612

 Miss  Naruemol  Fitprayoon ม.ศิลปากร ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาไทย E-mail : csnnmf@ku.ac.th

 นางสาว พีรียา  ทักษานันท ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4631

 Miss  Piriya  Thaksanan ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ) E-mail : fampyt@csc.ku.ac.th

 นางสาว วราภรณ  พวงบุตร M.A.(Linguistics) ภายใน / internal line : 4628

 Miss  Waraphorn  Phuangbut U. of Delhi, India ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ภาษาศาสตร E-mail : csnwpp@ku.ac.th

 นาย วีระชัย  ธนมัยมาศ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ☎ 0-4272-5039

 Mr.  Werachai  Thanamaimas ม.ขอนแกน E-mail : famwct@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภาษาอังกฤษ 

 นางสาว สิชาภัทร  บุญหนุน ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภายใน / internal line : 4400

 Miss  Sichabhat  Boonnoon ภาษาตางประเทศ) ☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

 อาจารย / Lecturer ม.ศิลปากร E-mail : csnsbb@ku.ac.th

  เทคนิคการสอน
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สาขาว�ชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรและการเง�น

นาย กุลนาถ  ภูธรโคตร
Mr.  Kulanart  Phutornkotara
อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ม.เชียงใหม
การเงินและการธนาคาร, การวิเคราะหการ
ลงทุน

ภายใน / internal line : 4621

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000
E-mail : csnknp@ku.ac.th

นาง ฐิตาวรรณ  อินสะอาด
Mrs.  Thitawan  Insa-ad
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
ม.ขอนแกน
ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตรการเกษตร, 
สหกรณ

ภายใน / internal line : 4502

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000
E-mail : csntws@ku.ac.th

นาย นพพร  สังขทอง
Mr.  Nopporn  Sungthong
อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ม.หอการคาไทย
เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 4632

☎ 0-4272-5039
E-mail : csnnps@ku.ac.th

นาย ปรัชญา  งามจันทร
Mr.  Prajya  Ngamjan
อาจารย / Lecturer

MSc.(Banking and Finance)
The U. of Stirling, UK
การเงินและการธนาคาร

ภายใน / internal line : 4621

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000
E-mail : fampyng@ku.ac.th

นางสาว มยุลา  ไชยคําบัง
Miss  Mayula  Chaikumbang
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เศรษฐศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
เศรษฐศาสตร

☎ 0-4272-5039
E-mail : csnmlc@ku.ac.th

หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรและการเงิน

สาขาว�ชาสังคมศาสตร / Social Sciences

หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  
นาย นิรันดร  ทรงนิรันดร
Mr.  Nirun  Throngnirun
อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายมหาชน)
ม.รามคําแหง
กฎหมายมหาชน

ภายใน / internal line : 4601

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000
E-mail : famnrt@ku.ac.th

นางสาว กัณฐิกา  กลอมสุวรรณ
Miss  Kantika  Klomsuwan
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
ประวัติศาสตร

ภายใน / internal line : 7147

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000
E-mail : famkkk@csc.ku.ac.th

นาย เตชทัช  คลายโศกก
Mr.  Techatach  Khlaisokk
อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
ม.มหิดล
ปรัชญาศาสนา

☎ 0-4272-5039
E-mail : csnpyk@ku.ac.th
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นาย ธนันตชัย  นพแกว

Mr.  Tananchai  Nopakaew

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

รัฐศาสตร, การบริหารองคการ

ภายใน / internal line : 4626

☎ 0-4272-5039, 0-4272-5000

E-mail : famtcn@csc.ku.ac.th

นาง ปยะนุช  เรืองโพน

Mrs.  Piyanoot  Ruangpon

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา)

ม.ขอนแกน

สังคมวิทยาการพัฒนา

ภายใน / internal line : 4631

☎ 0-4272-5039

E-mail : csnpyn@ku.ac.th

นาย พัสกร  องอาจ

Mr.  Passakorn  Ongarj

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

☎ 0-4272-5039,0-4272-5023

E-mail : csnpko@ku.ac.th

นาง เพชรประกาย  กุลตังวัฒนา

Mrs.  Petprakai  Kultangwattana

อาจารย / Lecturer

รป.ม.(การจัดการสําหรับนักบริหาร)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด, การบริหารรัฐกิจ

ภายใน / internal line : 4624

☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

E-mail : csnpkk@ku.ac.th

นาย วรเมธ  ยอดบุน

Mr.  Worameta  Yodboon

อาจารย / Lecturer

มน.ม.(มานุษยวิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มานุษยวิทยา

ภายใน / internal line : 2412

☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

E-mail : csnwmy@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาบร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ภาคพิเศษ /

Master of Business Administration, M.B.A.

ภายใน / internal line : 2564 ext.1216, 1706        ☎  0-4272-5042-6, 0-4272-5019          0-4272-5020

E-mail : mba@csc.ku.ac.th   URL : http://www.csc.ku.ac.th/~mba/index.htm

ประธานโครงการ  

นาง อรสา  อรามรัตน

Mrs.  Orasa  Aramrattana

รศ. / Assoc.Prof.

บช.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1217

☎ 0-4272-5019

E-mail : fbusosa@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาย วรสิทธิ์  วงศอดิศัย

Mr.  Worasit  Wongadisai

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ม.ขอนแกน

บริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 4626

☎ 0-4272-5039,0-4272-5000

E-mail : csnwrs@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ขนิษฐา  ขาวพิมพ

Miss  Khanidtha  khaopim

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการ) 

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1706,1216

☎ 0-4272-5019

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ทิติยา  ยางธิสาร

Miss  Thitiya  Yangthisan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(บัญชี) 

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1706,1216

☎ 0-4272-5019
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สถาบันว�จัยและพัฒนา ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / 

Research and Development Institute of Chalermprakiat Sakon Nakhon Province Campus 

ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800-9         ☎ 0-4272-5021          7 0-4272-5022

URL : http://rdi.csc.ku.ac.th/

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาย สุวพงษ  สวัสดิ์พาณิชย Ph.D.(Agriculture) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1010

 Mr.  Suwapong  Swasdiphanich U. of Queensland, Australia ☎ 0-4272-5021

 รศ. / Assoc.Prof. พืชอาหารสัตวเขตรอน E-mail : agrspsn@ku.ac.th

 ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารพื้นที่เพื่อการวิจัยและวิชาการ  

 นาย เจษฎา  เตชมหาศรานนท วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1801

 Mr.  Jessada  Techamasaranont ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5021

 อาจารย / Lecturer  E-mail : jessada@csc.ku.ac.th

 นาย ภูวดล  โดยดี Ph.D.(Environmental Science) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mr.  Puvadol  Doydee U. of The Philippines Los Banos,Philippines ☎ 0-4272-5021

 นักวิชาการประมง  E-mail : ffi spdd@ku.ac.th

 นางสาว ทัศนีย  จันภูถิ่น วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Miss  Tassanee  Chanphuthin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5021

 นักวิชาการเกษตร

 นาย ยุทธนา  แสงสุวรรณ ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mr.  Yutthana  Saengsuwan ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-4272-5021

 ชางเทคนิค  E-mail : oyns@ku.ac.th

 นาย อนุสรณ  กุลวงษ วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mr.  Anusorn  Kullwong ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-4272-5021

 นักวิชาการเกษตร  E-mail : csnask@ku.ac.th

ฝายบร�หาร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800-1          ☎ 0-4272-5021         70-4272-5022

URL : http://rdi.csc.ku.ac.th/

 นาง สุพัตรา  ผาลลาพัง ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mrs.  Supattra  Phallapang ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5021

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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ภายใน / internal line : 2564 ext. 1806          ☎ 0-4272-5021          7 0-4272-5022

URL : http://rdi.csc.ku.ac.th/

ฝายบร�การว�ชาการ

ภายใน / internal line : 2564 ext. 1802-3          ☎ 0-4272-5021         7 0-4272-5022

URL : http://rdi.csc.ku.ac.th/

 นางสาว สรินทิพย  พงษคุลีการ วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Miss  Sarinthip  Pongkuleekarn ม.ราชภัฏสกลนคร ☎ 0-4272-5021

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : csnsrt@ku.ac.th

 นาย อนุรักษ  เครือคำ ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mr.  Anurak  Khrueakham ม.เชียงใหม ☎ 0-4272-5021

 นักวิจัย  E-mail : csnark@ku.ac.th

 นาย สนธยา  ผาลลาพัง บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1800

 Mr.  Sontaya  Phallapang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-4272-5021

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : csnsypp@ku.ac.th

 นาง ปณิดา  อัครทวีทอง ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1820

 Mrs.  Panida  Aklrataweethong ม.รามคำแหง ☎ 0-4272-5021

 นักประชาสัมพันธ  E-mail : opdp@ku.ac.th
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ผูอำนวยการ  / Director
นาง จิตรา  พึ่งพานิช
Mrs.  Jittra  Puengpanich
ผูทรงคุณวุฒิ

ค.ด.อุดมศึกษา (เนนการบริหาร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การวางแผนการบริหารสถาบันอุดมศึกษา,
การประเมินประสิทธิภาพองคกร, 
การจัดการองคความรู

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5100

☎ 0-4272-5053
E-mail : oasjtt@csc.ku.ac.th

นาย กมล  ฟองออน
Mr.  Kamol  Fongaoun
บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ส.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnkmf@ku.ac.th

นางสาว จันทรศรี  ภูสมนึก
Miss  Junesee  Pusomnuek
บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ส.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnjsp@ku.ac.th

นางสาว จารุณี  ฤทธิดี
Miss  Jarunee  Ritthidee
นักเอกสารสนเทศ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ท.ธรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5402

☎ 0-4272-5000
E-mail : csnjnr@csc.ku.ac.th

นางสาว ชุติมา  ศรีสวัสดิ์
Miss  Chutima  Srisawat
บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5402

☎ 0-4275-4088-107
E-mail : csncms@csc.ku.ac.th

นาย ณัฐ  วดีศิริศักดิ์
Mr.  Nat  Wadeesirisak
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnntw@ku.ac.th

นาย ทรงวุฒิ  แพนบุตร
Mr.  Songwut  Panbute
ชางเทคนิค

ปวช.(ชางกอสราง)
รร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnswp@ku.ac.th

นาง นิลเนตร  ชาเบาะ
Mrs.  Ninnet  Chablok
นักวิชาการศึกษา

ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ม.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnnnc@ku.ac.th

นางสาว ปณฑิตา  อินทรักษา
Miss  Pundita  Intharaksa
นักวิชาการศึกษา

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ม.มหาสารคาม

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnpti@ku.ac.th

นาย เผด็จ  ศรีชาติ

Mr.  Padate  Seechad

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ส.ราชภัฏมหาสารคาม

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000

Email : csnpdsc@ku.ac.th
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นางสาว พรทิพา  ครุตรารักษ
Miss  Porntipa  Krutraruk
บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร)
ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnptk@ku.ac.th

นาย พรศักดิ์  แสนศรี
Mr.  Pornsak  Sansri
ชางเทคนิค

ปวช.(ชางอุตสาหกรรม)
ว.เทคนิคสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : opsss@ku.ac.th

นางสาว พัทริยา  ศุภอุดร
Miss  Pattariya  Supaudon
นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(สถิติประยุกต)
ส.อุบลราชธานี

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnpys@ku.ac.th

นางสาว พิชญาภา  ฝาวัง
Miss  Phitchayapa  Fawang
นักวิชาการศึกษา

น.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ม.พายัพ

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : ocpf@ku.ac.th

นางสาว เยาวเรศ  โนนทิง
Miss  Yaowarate  Nonting
นักวิชาการศึกษา

ศษ.บ.(เคมี)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnyrn@ku.ac.th

นาย รณฤทธิ์  ธรรมาธิกร
Mr.  Ronnarit  Thummatikon
นักวิชาการศึกษา

ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ม.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5500

☎ 0-4272-5000
E-mail : oasrrt@csc.ku.ac.th

นาง เรืองใจ  คำพันธ
Mrs.  Ruengjai  Kampan
บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : orjl@ku.ac.th

นาย วัฒนานันต  รุงโรจนจีรัง
Mr.  Wuttananan  Rungrodgerung
ชางเทคนิค

ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส)
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5603

☎ 0-4272-5000
E-mail : oaswnr@csc.ku.ac.th

นาย วุฒิ  บุญกระจาง
Mr.  Wut  Boonkrajang
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การเงิน)
ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnvbj@ku.ac.th

นางสาว อนิสา  วรรณรี
Miss  Anisa  Wannaree
นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000

นาย อนุสรณ  กันทำ
Mr.  Anusorn  Kantam
ชางอิเล็กทรอนิกส

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ส.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5202

☎ 0-4272-5000
Email : csnank@ku.ac.th

นางสาว อรชุฎา  ใจเที่ยง
Miss  Ornchuda  Jitieng
นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(สถิติประยุกต)
ส.ราชภัฏสกลนคร

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5303

☎ 0-4275-4088-107
E-mail : oasodj@csc.ku.ac.th

นาย อัจฉริยะ  ศรีพิมาย
Mr.  Ajchariya  Sripimay
ชางเทคนิค

ปวส.(ชางเทคนิคคอมพิวเตอร)
ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 2564 ext. 5303

☎ 0-4275-4088-107
Email : csnays@ku.ac.th
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โทรศัพทที่ควรทราบ

โทรศัพทที่ควรทราบ

    ภายใน ภายนอก
ว�ทยาเขตบางเขน   

 ❃ โทรศัพทกลาง  1285 0-2579-0840,
     0-2579-0807,
     0-2942-8200-45,
     0-2942-8491-9
     0-2942-8500-11
 ❃ ประชาสัมพันธ 4111-6 0-2942-8181-3
 ❃ แจงเหตุฉุกเฉิน   
  ศูนยเกษตรรวมใจ  
   ประตูงามวงศวาน 1 - -
   ประตูงามวงศวาน 3 1260,1460 0-2579-5526
 ❃ สถานพยาบาล 1281-2 0-2579-0030,
     0-2940-6630-1
 ❃ หนวยประสานงาน   
  อาคารสารนิเทศ 50 ป 4001-2 0-2942-8994
  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 1238 0-2942-6834
  อาคารวิทยบริการ 1336-9,2030-8
  อาคารวิทยพัฒนา 1264,1771-2
  อาคารหอประชุมใหญ 1227 
  อาคารหอประวัติ มก. 1560 0-2942-7272
  อาคารศูนยเรียนรวม 1 1571 
  อาคารศูนยเรียนรวม 2 1579 
  อาคารศูนยเรียนรวม 3 1671-2 
  อาคารศูนยเรียนรวม 4 2161 
  อาคารศูนยกิจกรรม 1236 
  อาคารยิมเนเซียม 1592 0-2562-0959
  สนามอินทรีจันทรสถิตย 1464 
  ชมรม มก. อาวุโส 4205 0-2561-4753
  สมาคมนิสิตเกา มก.  0-2579-3485
  โครงการหลวง 1235 0-2942-8656-9
  ศูนยหนังสือ มก. 2004-7 0-2942-8063-7
  สำนักพิมพ มก. 2019-21 0-2940-5501-2
     0-2942-8056
  ศูนยผลิตภัณฑนม มก. 1348 0-2579-9594
  รานพันธุไม มก. (KU Avenue) 1773 0-2561-4753
  KU GREEN 1940 0-2942-8795-7
  สหกรณรานคา 1581 0-2579-3206
  ที่ทำการไปรษณีย  0-2579-8534
  สระวายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ 1262 0-2579-2744
  KU HOME  0-2579-0010-15
  สหกรณออมทรัพย 1580,2901-8 0-2579-5561-4
  ศูนย KU Helpdesk 2541-3 0-2562-0951-6
     ext.2541-3
  ศูนยมัลติมีเดีย 2551 0-2562-0951-6
  Kasetsart IT Square (KITS) 1 1073 0-2562-0951-6
  Kasetsart IT Square (KITS) 2 2577 0-2562-0951-6
  ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  0-2561-3490-1
  สาขายอย มก.  
  ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มก. 0-2561-4290
     0-2940-5728-9
  ธ.ไทยพาณิชย จำกัด สาขา มก.  0-2579-9394-5
  ธ.ออมสิน สาขา มก.  0-2579-7556
  ศูนยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 1583,1592 0-2942-8772

    ภายใน ภายนอก
ว�ทยาเขตกำแพงแสน

 ❃ โทรศัพทกลาง  3001-3, 9 0-3428-1053-6,
     0-2942-8010-9
 ❃ ประชาสัมพันธ 3105, 3112 0-3435-1540
 ❃ แจงเหตุฉุกเฉิน 3191 0-3428-1060
 ❃ สถานพยาบาล 3291-2 0-3435-1611
 ❃ หนวยประสานงาน   
  อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 3118-20 0-3435-1572
  อาคารศูนยเรียนรวม 1 3860-1 
  อาคารศูนยเรียนรวม 2 3862-3 
  ประตูมาลัยแมน 3178 
  ประตูชลประทาน 3179 
  ประตูจันทรุเบกษา 3182 
 ❃ หนวยบริการ   
  โครงการหลวง 3853 
  ศูนยหนังสือ มก. กพส. 3857 0-3435-1097
  รานสหกรณ 3850 0-3428-1491
  ที่ทำการไปรษณีย 3118-21 ext.108 
  สระวายน้ำ 3293 
  สหกรณออมทรัพย 3852 0-3428-2238
  ธนาคารไทยพาณิชย 3855 0-3428-2285
  สาขายอย มก. กพส.  
  แฟลตขาราชการ 3223 0-3428-2350

ว�ทยาเขตศร�ราชา   

 ❃ โทรศัพทกลาง  2600 0-3835-4580-6
 ❃ ประชาสัมพันธ 2626 0-3835-4580-6
 ❃ แจงเหตุฉุกเฉิน (ฝายอาคาร) 2699 0-3835-4580
 ❃ หนวยประสานงาน 4013 0-2942-8995
 ❃ หนวยบริการ   
  อาคารที่พักอาศัย 2643 0-3835-4580

ว�ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

 ❃ โทรศัพทกลาง  2564,2571 0-4272-5000
  การติดตอหนวยงานยอย จากวิทยาเขตอื่น  
  ในระบบภายใน ใหผานหมายเลขกลาง 2564  
 ❃ ประชาสัมพันธ 1410,1412-4
 ❃ แจงเหตุฉุกเฉิน (รปภ.ประจำอาคาร)   
  อาคารเรียนรวม 1631 
  อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1637 
  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1639 
  อาคารชุดพักอาศัย 1632-3 0-4272-5025-7
 ❃ หนวยประสานงาน ณ วิทยาเขตบางเขน  
    4011-2 0-2942-8999
 ❃ หนวยบริการ   
  ฝายอาคารสถานที่ 1600 0-4272-5089-90
  หองการเรียนการสอนทางไกล 1,2 5202 
  (สำนักวิทยาบริการ)
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กชพรรณ ชมภูนิตย 95

กณิษฐา สังคะหะ 98

กนกทิพย เปยมสมบูรณ 9

กนกนาฏ เปยมสมบูรณ 113

กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 41

กนกวรรณ เที่ยงธรรม 28

กนกวรรณ เลาอรุณ 10

กนกอร แกวประภา 175

กนิษฐา เชาววัฒนกุล 62

กมล ฟองออน 182

กมล อมรฟา 53

กมลชนก แสนเมือง 177

กมลทิพย ขัตติยะวงศ 74

กมลพรรณ แจงอรุณ 74

กมลวรรณ พรหมทอง 136

กรรณิการ เจริญศิลปชัย 68

กรรณิการ ถนอมสิทธิ์ 160

กรรณิการ ปูนอย 46

กรรณิการ มณฑา 151

กรรณิการ วงษพานิชย 155

กรวิทย ออกผล 139

กรุง สีตะธนี 101

กฤตชญา อิสกุล 74

กฤตพงศ วัชระนุกุล 175

กฤติยา เนียมรอด 136

กฤษกร เขาทอง 50

กฤษณะ จันทรโชติ 53

กฤษณา กฤษณพุกต 31

กวิศร วานิชกุล 31

กษมา เนตรวิเชียร 146

กษิดิ์เดช เอื้อเสถียร 130

กองรัฐ นกแกว 160

กัญชุมา จันทโรปกรณ 120

กัญญาฏา พวงมะลิ 120

กัญญาพัชร กองพรม 61

กัญญารัตน เซียสกุล 151

กัณฐิกา กลอมสุวรรณ 178

กันยารัตน เชี่ยวเวช 117

กันยารัตน ดาษจันทึก 175

กันยารัตน สุขะวัธนกุล 174

กัลยวรรต ธงทอง 21

กัลยา ดวงกุลสา 151

กาญจนา ทรัพยนุย 64

กาญจนา โรจนพานิช 75

กาญจนา ลัดดากลม 90

กานดา ลอแกวมณี 155

กายรัฐ เจริญราษฎร 57

การณิก รวยรื่น 151

กิตติเดช โพธิ์นิยม 96

กิตติพจน เพิ่มพูล 87

กิตติศักดิ์ อิ่มสุด 149

กิติโชค พรหมณีวัฒน 160

กิติพงศ แสนบรรดิษฐ 160

กิติพงษ เจาจารึก 50

กิติยา ทัศนะบรรจง 130

กุมุท สังขศิลา 26

กุลธิดา นุกูลธรรม 62

กุลนาถ ภูธรโคตร 178

กุลนิษฐ ภวพงศสุภัทร 93

เกริก วงศสอนธรรม 124

เกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์ 171, 176

เกรียงไกร พัทยากร 155

เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ 31

เกวลิน ศรีจันทร 26

เกศรินทร บริบูรณ 160

เกษแกว ซายขวา 151

เกษมสันต สกุลรัตน 36

เกียรติยุทธ กวีญาณ 136, 142

เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 31

แกวกานต พวงสมบัติ 48, 58

ไกรวิชญ เรืองฤ าหาร 160

ขจร ศุภนคร 113

ขจรรัตน อุดมศรี 68

ขนิษฐา ขาวพิมพ 179

ขนิษฐา ธรรมจง 93

ขนิษฐา โภคานิตย 172

ขวัญกมล ทวายตาคำ 155

ขวัญจิต โลหากาศ 136

ขวัญชนก วงศแพงสอน 175

ขวัญชนก เสมอพิทักษ 172

ขวัญชัย สุขสมบูรณ 85

ขุนพล พงษมณี 38

เขื่อน อินทรสุวรรณ 141

คงปฐม กาญจนเสริม 38

คฑาวุธ โสภาลุน 75

คณิต มานะธุระ 50

คณิต โลหากาศ 120

คณิตพันธุ สิทธิเทศานนท 54

คนึงนิตย เหรียญวรากร 20, 34

คนึงรัตน คำมณี 36

คมกริช เชาวพานิช 65

ครรชิต เกื้อหนุน 161

คัทลียา ฉัตรเที่ยง 28

เครือมาศ สมัครการ 75

เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย 68

ฆนัทนันท ทวีวัฒน 146

งายงาม ประจวบวัน 48

จงกล พุทธิชัยกุล 111

จงรักษ แกวประสิทธิ์ 75

จตุพร เหรียญเจริญ 136

จรรยา เจตนเจริญ 124

จริงแท ศิริพานิช 32

จรินทรญา ถาวรนิตยกุล 111

จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา 75

จอมสุรางค ดวงธิสาร 23

จักกริช พฤษการ 57

จักรกฤษณ พลราชม 161

จักรกฤษณ อาทิตยตั้ง 141

จักรนรินทร คงเจริญ 161

จักรพงษ ขาวถิ่น 44

จักรา ราชฤทธิ์ 120
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จักริน มนูเลิศ 111

จันจิรา คงชื่นใจ 136

จันทรจรัส วีรสาร 95, 98

จันทรทรงกลด ขายมาน 125

จันทรศรี ภูสมนึก 182

จันทรสุดา เดชแสงจันทร 172

จันทิมา จำนงคนารถ 61

จามจุรี พิมพจันทร 151

จามร ดวงกุลสา 161

จาริตา หินเธาว 173

จารุเจต ตั้งสุข 130

จารุณี ประกอบสัญท 161

จารุณี ฤทธิดี 182

จารุพร พงษศิริเวทย 75

จารุพันธุ หนูสมตน 143

จำนงค ธัญญสิทธิ์ 125

จำนอง โสมกุล 101

จำเนียร ชมภู 28

จิตตโสภิณ มีระเกตุ 120

จิตตินันท สถลนันทน 75

จิตรลดา ประสงคกุล 125

จิตรา พึ่งพานิช 182

จิตราภรณ ธวัชพันธุ 74

จินดารัตน คุณวโรตม 75

จินดารัตน ธนพลอยพงศ 115

จินตนา ตะยวน 155

จินตนา อันอาตมงาม 34

จินตนา อินตรา 122

จินตนาถ วงศชวลิต 75

จิตตโสภิณ มีระเกตุ 130

จิรดาวัลย สุจิรานุธรรม 136

จิรนันท ปยะพงษกุล 75

จิรโรจน บูรณะโรจน 140

จิรวรรณ เจริญสุข 125

จิรวัฒน พุมเพชร 26

จิรวัฒน อรรถเศรษฐ 161

จิรวุฒิ สรโยธิน 143

จิระกานต ศิริวิชญไมตรี 51

จิระเดช แจมสวาง 34

จิระศักดิ์ มงคลเคหา 75

จิรัฐินาฏ ถังเงิน 36

จิราพร เชื้อกูล 29

จิราภรณ กาแกว 62

จิราภรณ ประดับวงษ 137

จิรายุ ทัพพุม 76

จิราวรรณ คลองแคลว 155

จีรวัฒน ประยูรเจริญ 151

จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ 38

จุฑาทิพย ถาวรรัตน 64

จุฑาทิพย โพธิ์อุบล 76

จุฑาทิพย อรัญคีรี 134

จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ 129, 135

จุฑามาศ รมแกว 29

จุฑามาส รัตนคุณูประการ 92

จุฑารัตน งิ้วพรหม 151

จุมพฏ บริราช 130

จุรียรัตน ลีสมิทธิ์ 76

จุรีวรรณ จันพลา 76

จุไรรัตน ศิรินันท 21

จุลจิรา มีพรหม 151

จุลภาค คุนวงศ 32, 118

จุฬารัตน ขุนพรม 96

จุฬาลักษณ ไชยภักดี 152

เจริญ ขุนพรม 102

เจริญ ชาญวิศณุรักษ 32

เจริญศรี แสงวงศ 155

เจริญศักดิ์ ชูวงษ 68

เจษฎา เตชมหาศรานนท 156, 180

เจษฎา ภัทรเลอพงศ 156

ฉลองชัย มานโคกสูง 176

ฉลาด จักรพิมพ 177

ฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ 173 

ฉัตกฤษ รื่นจิตต 87

ฉัตรชัย เกษมทวีโชค 125

เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย 76

เฉลิมพล ศิลปาจารย 116

เฉลียว ภากะสัย 130

ชนมน จันทนา 50

ชนยิตรี แสงวิจิตร 161

ชนาภา อินจัน 41

ชเนษฎ มาลำพอง 29

ชยันต กิมยงค 161

ชลดา โกมินทรชาติ 125

ชลดา เฉลิมรูป 125

ชลธิชา พจนสุนทร 172, 174

ชลิดา เล็กสมบูรณ 34

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 98

ชวลิต ฮงประยูร 26

ชอลดา สัพโส 177

ชัชชัย แกวสนธิ 36

ชัชณี กลั่นสอน 136

ชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล 161

ชัชวาลย ดีจริง 120

ชัยกร ฐิติญาณพร 91

ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล 34

ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ 52

ชัยวัฒน นุมทอง 137

ชัยวัฒน วามวรรัตน 76

ชัยวุฒิ พรบัณฑิตยปทมา 116

ชัยสิทธิ์ ทองจู 26

ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง 125

ชาญ ดีไสว 54

ชาญวิทย จันทราศรีไศล 140

ชาญศักดิ์ พบลาภ 61

ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ 152

ชาติสยาม ผลวิลัย 156

ชานันก สุดสุข 74

ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ 54

ชิวาลรัตน มาสิงบุญ 161

ชีวมาศ ไทยจรรยา 125

ชื่นจิต แกวกัญญา 156

ชื่นจิต จันทจรูญพงษ 156

ชื่นสุมณ ไกรวิจิตร 98

ชุติ มวงประเสริฐ 25

ชุติกาญจน ฤกษประทานชัย 21

ชุติมณฑน บุญมาก 88

ชุติมา รัศมี 68

ชุติมา โลงจิตร 130

ชุติมา ศรีสวัสดิ์ 182

ชุลีพร ชำนาญคา 156

ชูเกียรติ รักซอน 113, 117

ชูชัย ชุมพงศ 48

ชูชัย พงศไพบูลยศิริ 68

ชูพันธุ ชมภูจันทร 52

ชูวงศ กลิ่นเลขา 177

ชูวิทย รัตนพลแสนย 62

ชูศรี บัณฑิตวิไล 76

ชูศักดิ์ จอมพุก 29
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เชฎฐา ชำนาญหลอ 141

เชาว อินทรประสิทธิ์ 46, 55

เชิงชาย วังสตางค ร.น. 41

เชิดพงษ ขีระจิตต 36

เชิดวงศ แสงศุภวานิช 143

โชคชัย พุชประดิษฐ ร.น. 143

โชติมา แกวกอง 76

ไชยยงค หาราช 97

ฐณัฐ วงศสายเชื้อ 64

ฐนียา สัตยพานิช 139

ฐาปนี เฮงสนั่นกูล 162

ฐิตวดี เพลงปาน 110

ฐิตา ตาปนานนท 130

ฐิตาวรรณ อินสะอาด 178

ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล 55

ฐิติมา ไชยะกุล 134

ฐิติยา แซปง 76

ฐิติรัตน ชูไกรพินิจ 130

ฐิติรัตน ไชยสิทธิ์ 137

ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ 76

ณชพงศ อุดมศรี 68

ณธกร ทัศนัส 162

ณรงค บางหลวง 130

ณรงค อุนคง 48

ณรงคฤทธิ์ แกวบรรจักร 124

ณัชชา กุลจิราธนโชติ 125

ณัฏฐฏาพร สายคำวงษ 139

ณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ 91

ณัฏฐพัชร มณีโรจน 122

ณัฐ วดีศิริศักดิ์ 182

ณัฐชนา พวงทอง 36

ณัฐชุดา ธนายุดิษกุล 111

ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ 67

ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห 50

ณิชา กลิ่นขจร 76

ณิชาภัทร คุมสุข 137, 142

ณุภัทรณีย สุขุมะ 68

ดนุพล แสงนาค 96

ดลนภา การักษ 42

ดวงกมล วงศจันทร 112

ดวงทิพย กันฐา 23

ดาลัด นิตยานนท 137

ดำเนิน อุนศิริ 34

ดำรงค ถาวร 77

เดนติศักดิ์ ดอกจันทร 176

ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล 8, 66

ตอศักดิ์ ประเสริฐสังข 162

เตชทัช คลายโศกก 178

เติมศักดิ์ สุขวิบูลย 129

เตือนใจ นอยพา 162

แตงออน พรหมมิ 77

ไตรรัตน รัตนเดช 68

ถนอมศักดิ์ วงศมีแกว 162

ถิตรัตน พิมพาภรณ 130

ทนุวงศ จักษุพา 77

ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข 77

ทรงวุฒิ แพนบุตร 182

ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 150

ทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ 77 

ทวัตชัย อัยยะรัตน 162

ทวี งามวิไลกร 162

ทวีชัย อวยพรกชกร 139

ทวีพร เรืองพริ้ม 106

ทศพร สายยิ้ม 126

ทศพล จตุระบุล 162

ทศพล บุญธรรม 68

ทศพล พรพรหม 29

ทศพล วัฒนะพันธศักดิ์ 18

ทศพล อัคพิน 152

ทองคำ เหมือนประสิทธิ์ 94

ทองวาท ราชชารี 61

ทองเมี้ยน ศรีนอก 108

ทองหลอ หมื่นราษฎร 27 

ทักษิณา ทวีนุช 21

ทักสินธุ ทองสะอาด 156

ทัชชกร สัมมะสุต 130

ทัศตริน เครือทอง 62

ทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก 34

ทัศนีย จันติยะ 62

ทัศนีย จันภูถิ่น 180

ทัศนีย จินตพิทักษกุล 68

ทัศวรรณ ปคุณ 162

ทาริกา สระทองคำ 89

ทิตยา สุภาวงค 152

ทิติยา ยางธิสาร 179

ทิพยมนต ใยเกษ 109 

ทิพยวดี อรรถธรรม 23

ทิพวัลย ไขประภาย 172

ทิพวัลย สีจันทร 37

ทิวา พาโคกทม 20, 29

ทิสวัส ธำรงสานต 77

ทีปกร ศิริวรรณ 18, 47

ธงชัย มาลา 20, 27

ธนพร ขจรผล 156

ธนพัฒน ปลื้มพวก 98

ธนวรรณ พาณิชพัฒน 86

ธนวัฒน ณัฐพูลวัฒน 32

ธนวัต ลิมปพาณิชยกุล 131

ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท 126

ธนัตถภัทร ถิรธนัชดิลก 131

ธนันชัย ยั่งยืน 47

ธนันตชัย นพแกว 179

ธนา ชีพสมทรง 50

ธนากร กลิ่นศรีสุข 17

ธนาภรณ แดงสูงเนิน 42

ธนารัตน มั่งสูงเนิน 162

ธนิกา ขันอาสา 163

ธเนตร ศรีสุข 115

ธรรมรัตน มาฆะนุกิจ 11

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 32 

ธวัชชัย เกียรติกมลมาลย 173

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ 163

ธวัชชัย บุญจันทร 177

ธวัชชัย สัพโส 163

ธัญญา นิยมาภา 48

ธัญดร ออกวะลา 52

ธัญลักษณ เมืองโคตร 174

ธันยนันท วรรณา 148
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ธันยสุดา วชิระทวีสิทธิ์ 45

ธาริณี ประนิช 151

ธารินทร กานเหลือง 60, 66

ธิญาดา พิชญาศุภกุล 131, 135

ธิติ โรจนบวร 137

ธิติพงศ โพธิสุทธิ์ 55

ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ 131

ธิบดี สกุลวิชญธาดา 171, 175

ธีร หะวานนท 32

ธีรนนท รัตนดิลก 21

ธีรนันท แตงนิ่ม 176

ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ 131

ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ 102

ธีรศักดิ์ สรอยคีรี 63

ธีระ รักความสุข 90

ธีระนันท บัวเพ็ชร 120, 123

ธีระพงศ โทนุสิน 29

ธีระพงษ บุญเติม 93

ธีระยุทธ จันทะนาม 156

เธียร วิทยาวรากุล 27

นคร น. กุลศรีรัตน ร.น. 143

นครไชย  อันชื่น 107

นงพงา จรัสโสภณ 77

นงลักษณ เทียนเสรี 29

นงลักษณ ผลวงษ 14

นงลักษณ วงษพรพันธุ 113

นงลักษณ สมันตรัฐ 48

นที อธิกคุณากร 54

นนทวัชร ชัยณรงค 24

นพดล แสงพิทักษ 27

นพพร รัตนชวง 77

นพพร เลิศประเสริฐ 117

นพพร สังขทอง 178

นพพล เกตุประสาท 98

นพสิทธิ์ ลองจา 115

นพิมพพร แสงวิเชียร 126

นภพล นุชเขียว 111

นภัสกร อุดมศรี 69

นภัสมน สดโคกกรวด 112

นภัสวรรณ ชำนาญเวช 124

นภัสวรรณ กระจางรัตน 113

นภัสวรรณ คำฝน 47

นภัสสร จันทรังษี 152

นภาพร พวงพรพิทักษ 163

นภาพร พันธุกมลศิลป 27

นรากร นันทไตรภพ 131

นริศ อนันตยา 116

นริศรา ศรีลานคำ 163

นริศรา อินทะสิริ 37

นรุณ วรามิตร 29

นฤพร เพ็ชรกลาง 77

นฤมล ฟตประยูร 177

นวพร ออนประทุม 47

นวรัตน อุดมประเสริฐ 28

นวลจันทร พารักษา 38

นวลจันทร มัจฉริยกุล 77

นวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา 114

นวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป 111

นวลวรรณ ฟารุงสาง 98

นักรบ พัฒนพล 92

นัจพร แจมจันทร 92

นัฎฐวิกา จันทรศรี 142

นัฐนันท ศักดิ์สัมฤทธิ์ 173

นัฐพล กาญจนศูนย 61

นัทกาญจน ประเสริฐสังข 163

นันทกาญจน โลเรียง 16

นันทนา เลิศประสบสุข 77

นันทนัช อนันทาวุฒิ 17 

นันทมาศ เหลืองน้ำเพ็ชร 85 

นันทรัตน เครืออินทร 63 

นันทวัฒน ขมหวาน 53

นันทวัน ญาติบรรทุง 91

นันทวัน เทียนแกว 43

นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน 142

นันทศักดิ์ ปนแกว 23

นันทิยา พรมทอง 171, 175

นาตยา คลายเรือง 141

นาม บัวทอง 38

นารถพล สงสุรพันธ 25

นารีรัตน กิติศรีปญญา 163

นารีรัตน ลีลาวรรณเขต 96

น้ำทิพย ทองสุพรรณ 61

นิดา จำปาทิพย 78

นิตติกร สุวรรณศิลป 131

นิตยศรี แสงเดือน 155

นิตยา งามแดน 131

นิตยา เมืองนาค 163

นิตยา สอนอาจ 69

นิตยา สุเพียร 69

นิติพงศ หอมวงษ 38

นิติเวศ ทองนุช 143

นิธิรัชต สงวนเดือน 163

นิพาภรณ คงบางพระ 69

นิภา นิรุตติกุล 131

นิภาภัส สาครดี 122

นิภาวรรณ เฉลียวฉลาด 54

นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน 46

นิรันดร ทรงนิรันดร 178

นิรันดร ยิ่งยวด 64

นิลเนตร ชาเบาะ 182

นิลุบล สุขภาพ 117

นิเวศน สกุลเต็ม 140

นุจรินทร ศิริวาลย 163

นุจิยาพร โพธิดอกไม 122

นุช ศตคุณ 118

นุชนาฎ สัตยากวี 57

นุชรินทร ควรครู 152

นุสรณ ปานนพภา 21

เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ 98

เนตรนภา บาคำ 172

เนตรนภา รักความสุข 122

เนรมิตร สุขมณี 38

บงกช พุมแกว 146

บพิตร ตั้งวงศกิจ 25

บรรจบ ภิรมยคำ 60, 66

บรรเจิด แจมจำรัส 148

บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 176

บรรพต กุลสุวรรณ 54

บัญชา ขวัญยืน 46, 52

บัณฑิต เทียบทอง 66

บัณฑูร ชุนสิทธิ์ 25

บุญจิรา ปนทอง 143

บุญเดช เบิกฟา 78

บุญธรรม วงศไชย 137

บุญมา ปานประดิษฐ 52, 58

บุญรัตน เผดิมรอด 57

บุบผา คงสมัย 28

บุรินทร ชางนอย 164
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บุศยรินทร กองแกว 78

บุศราวรรณ ไชยะ 156

บุษกร ครจำนงค 174

เบญจมาศ แกวนุช 78

เบญจวรรณ ออนเกตุพล 137

เบญญา กสานติกุล 8

ปฏิภาณ บุราณสาร 164

ปฐมพงษ คุมพล 25

ปฐมพร โพธิ์นิยม 98

ปณิดา อัครทวีทอง 181

ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ 156

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน 53

ปรวัฒน วิสูตรศักดิ์ 78

ประกรณ จาละ 94

ประกิจ สมทา 29

ประครอง วรกา 164

ประชา ตรีอินทอง 29

ประทีป ชัยเสริมเทวัญ 137

ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 46

ประนอม สูชัยยะ 21

ประพันธ เกียรติเผา 66

ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย 131

ประไพศรี วิเศษสุขพงศ 78

ประภา โซะสลาม 78

ประภากรณ แสงวิจิตร 164

ประภาพร ตั้งกิจโชติ 32

ประภาศรี สิงหรัตน 55

ประภาษ กาวิชา 156

ประมง เบกไธสง 156

ประมวญ ชูใจ 116

ประยุทธ สุวรรณา 164

ประยูร เพียตะเณร 27

ประวีณา ภูบัวเพชร 92

ประสงค กัลยาณะธรรม 78

ประสงค ตันพิชัย 64

ประสาร กระดังงา 97

ประสาร ชิวปรีชา 78

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ 30

ประเสริฐศักดิ์ พรหมณี 164

ประเสริฐศักดิ์ อูอรุณ 78

ประเสริฐษา ญาคำ 164

ประหยัด ทิราวงศ 38

ปรัชญา งามจันทร 178

ปราณี โชคขจิตสัมพันธ 78

ปราณี ตวนเครือ 21

ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร 8

ปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ 79

ปรีชานนท คุมกระทึก 137

ปรียาวัลย คูหา 4, 128

ปญญา แขน้ำแกว 126

ปญญา ไพจันทร 152

ปญญาพร ปรางจโรจน 79

ปณฑิตา อินทรักษา 182

ปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา 171, 173

ปทมา จันทรเจริญสุข 79

ปทมา แตงเที่ยง 69

ปทมาฆะ อินธิแสง 174

ปานชีวัน ปอนพังงา 157

ปานวาด พรหมดี 157

ปานอุมา ศิลปาจารย 116

ปาริชาติ จันทรเพ็ญ 63

ปติ ตรีสุกล 79

ปยนันต คลายจันทร 69

ปยนันท จันทรสี 61

ปยมาศ เซี่ยงฉิน 42

ปยมาศ ผองแกว 157

ปยรัตน บุณยรัตนกลิน 69

ปยรัตน หนองนา 115

ปยวรรณ คลายคลึง 137

ปยะณัฎฐ ผกามาศ 32

ปยะดา โล 131

ปยะดา อุกะโชค 132

ปยะนุช เรืองโพน 179

ปยะมาศ ศรีรัตน 79

ปยะวรรณ ปลอดเถาว 138

ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 26

ปุณณะ ยศปญญา 139

ปุณยวีร เดชครอง 98

เปรมปรีดิ์ บุญรังษี 110, 112

เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล 175

ผองพรรณ มีพรหม 152

เผด็จ ศรีชาติ 182

แผด สตารัตน 23

ฝอยฝา ชุติดำรง 27

พงศธร โสภาพันธุ 52

พงศพันธ ศรีเมือง 79

พงศพันธ เหลืองวิไล 9, 11

พงศภัค บานชื่น 132

พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 25

พงษพิชิต จันทรนุย 79

พงษภวัลย ภัทรประภานันท 54

พงษศิริ เลาหสุรโยธิน 69

พงษสันติ์ สีจันทร 27

พจนา สีมันตร 25

พจมาลย พูลมี 74

พชรภรณ พิศุทธิสุวรรณ 174

พนม ทาวดี 164

พนมพร สาคร 148, 149

พรชนก สีสาย 126

พรทิพย ศรีมงคล 157

พรทิพา ครุตรารักษ 183

พรทิพา เจือกโวน 25

พรทิวา วิจิตรโกเมน 132

พรธิดา เสนไสย 164

พรธิพา ธนเศรษฐกร 120

พรพรรณ เกิดจั่น 149

พรพรรณ เลาสมบูรณ 88

พรพรหม พรหมเพศ 132

พรพิมล หรรษาภิรมยโชค 60, 63

พรพิศ ยิ้มประยูร 79, 88, 89

พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 65

พรไพรินทร รุงเจริญทอง 79

พรรณนิภา รินทระ 164

พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา 143

พรลภัส สุขสมรูป 96

พรวิไล ศรีวิชา 144

พรศักดิ์ ขวากุพันธ 164

พรศักดิ์ แสนศรี 183

พรศิริ เลี้ยงสกุล 30

พรสถิต ดอกชะเอม 69

พรหมมินทร วงศรัตน 132, 134

พรอุมา พิชยะสุนทร 69

พริมา พิริยางกูร 79
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พลอยไพลิน เพ็ญเพียร 152

พลาภรณ จันทรขามเรียน 69

พัชชา เศรษฐากา 157

พัชนิจ เนาวพันธ 132

พัชนี วิชิตพันธุ 79

พัชรลักษณ เจวจินดา 121

พัชรา จตุรโกมล 80, 89

พัชรา ศรีพระบุ 144

พัชราภรณ ลันศรี 152

พัชราภรณ โอภาส 152

พัชรินทร ชางทอง 111

พัชรินทร ตัญญะ 30

พัชรินทร สิทธิเวชเมธี 121

พัทริยา ศุภอุดร 183

พันธจิตต พรประทานสมบัติ 37

พัสกร องอาจ 171, 179

พาณี สวาสดิ์ 114

พิชญาภา ฝาวัง 183

พิชามญชุ เตชะติ 117

พิเชษฐ สืบสายพรหม 57 

พิเชษฐ อนุรักษอุดม 80

พินดา วราสุนันท 63

พิมพจันทร นุมหอม 120, 122

พิมพชนก สตภูมินทร 80

พิมพนภา อ่ำเอี่ยม 45

พิมพพรรณ ปรืองาม 48

พิมพรรณ สุจารินพงค 129

พิมพอมร นิยมคา 174

พิศมัย วังเย็นนิยม 70

พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน 80

พิษณุ บุญศิริ 99

พิษณุ ศรีประทุมภรณ 153

พิษณุวัฒน ทวีวัฒน 147

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 95

พีรพงศ วนิชานันท 140

พีรพงษ แสงวนางคกูล 103

พีระ ลิ่วลม 165

พีระภัทร ตามประดิษฐ 14

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน 30

พีรียา ทักษานันท 177

พุทธพร สองศรี 80

พูนทรัพย สืบมา 32

พูนพัชรี ประสพเนตร 110

พูลพงษ พงษวิทยภานุ 144

เพชรนอย ยอดอยูดี 47

เพชรประกาย กุลตังวัฒนา 179

เพชรรัตน ภูพันธ 132

เพชรวรรณ วรรัตนธรรม 173

เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ 42

เพ็ญพรรณ ใชฮวดเจริญ 139

เพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง 70

เพ็ญสินี กิจคา 80

เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ 141

เพลินพิศ ปติธีรภาพ 121

เพิ่ม สุรักษา 8

เพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์ 80 

เพิ่มพล กุดจอมศรี 165, 170

แพทอง ศรีแกนจันทร 165

แพรวพรรณ ออเรืองเอก 144

ไพฑูรย วงศอนุการ 43

ไพร มัทธวรัตน 99

ไพรภ รัตนชูวงศ 144

ไพรัช สรอยทอง 139

ไพโรจน ทองประศรี 138

ไพลิน เผือกประคอง 44

ไพลิน ศรีสุรัติสิริ 126

ไพศักดิ์ พูลผกา 138

ภรต กุญชร ณ อยุธยา 49

ภราดร ดอกจันทร 102

ภักดี คบกลาง 165

ภัณฑิรา มงคลจุฑา 85

ภัทรจิตรา ศรีแสงทรัพย 70

ภัทรพงศ รักนอย 80

ภัทรพร จินตกานนท 80

ภัทรภร รักเรียน 80

ภัทรวดี   สุมทอง  นาคมี 119

ภัทรานิษฐ ศรีมงคล 70

ภัทราภรณ โพนเงิน 153

ภัทราวดี ประเสริฐสังข 165

ภัสรา พงษสุขเวชกุล 132

ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต 157

ภาณุพงศ ศรีออน 32

ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน 157

ภานุวัฒน ปญจเมธี 96

ภารดี กลอมดี 70

ภารดี แซอึ้ง 47

ภาสกร วิริยารัมภะ 113, 116

ภาสวิชญ หลาวมา 70

ภาสันต ศารทูลทัต 31

ภิญญารัตน กงประโคน 157

ภุชงค รุงอินทร 176

ภูชิสส ตันวาณิชกุล 165

ภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช 70 

ภูริกา เซี่ยงจง 93

ภูวดล โดยดี 180

ภูวนาถ แกวมณีรัตน 70

ภูวาเดช โหราเรือง 129

มณฑนี อุบลสิงห 41

มณฑา ชางเทศ 114 

มณฑา ล้ำเลิศ 21

มณฑา วงศมณีโรจน 95, 99

มณฑาทิพย วงษสิงห 149

มณฑาทิพย อัตตปญโญ 70

มณี ตันติรุงกิจ 99

มนตชัย เล็กเจริญวงศ 92

มนตทิพย ช่ำชอง 55

มนตรี ทองยา 97

มโนรม มาลัยกรอง 153

มยุรี ถนอมสุข 66

มยุลา ไชยคำบัง 178

มลธิรา ศรีถาวร 80

มลิวัลย กาญจนชาตรี 67

มหาลาภ ปอมสุข 126

มัสยา ฐาปนพันธนิติกุล 112

มานิจ สุขีวงศ 114

มานิตย ลีกิจวัฒนะ 144

มาลี ศรีสดสุข 81

มินตรา สิงหนาค 70

มุขสุดา พูลสวัสดิ์ 132

เมธาพร ฮงกือ 61

เมธิศา จักรมุณี 144

เมธี จันทโรปกรณ 126

เมธี มาลา 18

เมลดา เฟองฟู 56

ยงยุทธ พลับจะโปะ 56

ยรรยง ดำรงคพิวัฒน 148
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ยศพนธ นิตยแสวง 70

ยอดชาย เตียเปน 144

ยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร 157

ยุทธนา ตาละลักษมณ 51

ยุทธนา แสงสุวรรณ 180

ยุพิน กฤษดาธนดล 21

ยุพิน เจนจริยโกศล 56

ยุพิน เสมอวงศ 138

ยุพิน ออนศิริ 103

ยุวดี หิรัญ 165

ยุวเรศ เรืองพานิช 38

เยาวเรศ โนนทิง 183

รงรอง หอมหวล 99

รจนา ประไพนพ 140

รชา เทพษร 157

รณภพ บรรเจิดเชิดชู 34

รณฤทธิ์ ธรรมาธิกร 183

รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 56

รดา อ่ำประเสริฐ 132

รติกร บุตรชา 92

รพี ดอกไมเทศ 37

รพีพงศ รัตนวรหิรัญกุล 165

รวี เสรฐภักดี 33

รสสุคนธ ทองเสมอ 42

ระพีพร ศรีจำปา 146, 147

ระวิวรรณ สัมฤทธิ์ 149

ระวี อยูสำราญ 52

รักชนก ทองดีพันธุ 22

รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ 133

รังสินี โสธรวิทย 55

รัชฎา ทองลอย 153

รัชฎาภรณ อึ้งเจริญ 165

รัชนี จารุสันต 116

รัชนี ชูทอง 61

รัชนี ฮงประยูร 34

รัชพล พะวงศรัตน 87

รัฐกานต จันทรแสงวสุ 102

รัฐพล สาครสินธุ 140

รัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา 165

รัตนะ สุวรรณเลิศ 99

รัตนา ตั้งวงศกิจ 24

รัติยา พงศพิสุทธา 35

ราตรี บุญเรืองรอด 33

ราตรี เรืองไทย 41, 42, 44

รามิล กาญจันดา 81

ราวุฒิ นวมปฐม 97

รุงกานต บุญนาถกร 157

รุงทวี ผดากาล 166

รุงทิพย มาศเมธาทิพย 157

รุงนภา กอประดิษฐสกุล 13

รุงโรจน ระยับพันธุ 52

รุจิรัตน หาตรงจิตต 166

รุจิราพร รามศิริ 71

เรวดี ภูอุดม 42

เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 101

เรวัติ อ่ำทอง 148

เรืองใจ คำพันธ 183

ฤกษชัย แยมวงษ 153

ลพ ภวภูตานนท 20, 33

ลักขณา เบ็ญจวรรณ 99

ลักษณา กันทะมา 86

ลักษณาวดี ทรายขาว 166

ลัดดา ทองสกุล 67

ลัดดาพร กุลแกว 173

ลัดดาวัลย ปยะพันธ 22

ลัดดาวัลย ภูทอง 126

เลอชาติ บุญเอก 104

วงเดช กงศรี 22

วงเดือน พลับจะโปะ 62 

วงศผกา วงศรัตน 56

วชิรญา อิ่มสบาย 33

วนันยา ฤทธิสิทธิ์ 166

วนิดา บุญธรรม 114

วนิดา เผือกจิตร 144

วนิดา พิลาชัย 153

วนิดา สืบสายพรหม 39

วรงคศรี แสงบรรจง 63

วรเทพ ชมภูนิตย 39

วรพจน ศตเดชากุล 51

วรเมธ ยอดบุน 172, 179

วรยศ ละมายศรี 146

วรรณธนะ กสานติกุล 25

วรรณภา ภักดี 166

วรรณรัตน บานแยม 47

วรรณวิภา หงสนภาดล 133

วรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ 85

วรรณวิไล อินทนู 35

วรรณี ชิวปรีชา 39

วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร 65

วรวิทย กุลตังวัฒนา 171, 175

วรวิทย สิริพลวัฒน 39

วรศักดิ์ สมตน 56

วรเศรษฐ ตั้งสมบูรณ 114

วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 127

วรสิทธิ์ วงศอดิศัย 172, 173, 179

วรัญญา อรรถเสนา 57

วรัทภพ ชัยเนตร 88

วรางคณา จิตตชุม 88

วราภรณ ตั้งจิตรเจริญ 133

วราภรณ พวงบุตร 177

วราวุธ วุฒิวณิชย 52

วริยา กุลตั้งวัฒนา 173

วริศรา บุญมา 144

วลี สงสุวงค 81

วไลลักษณ วงษรื่น 166

วสันต เดือนแจง 71

วสันต ตันเจริญ 141

วสันต สินธุยศ 138

วัจนวงค กรีพละ 166

วัชมา โพธิ์ทอง 51, 59

วัชรพงษ อินทรวงศ 171, 173

วัชรพล ชยประเสริฐ 49

วัชรพัฐ เมตตานันท 139

วัชรวิทย มีหนองใหญ 155

วัชระ ทองเสมอ 81

วัชระ เทพารส 166

วัชระ เมืองนาค 157

วัชรินทร ปานกิจเจริญ 93

วัฒนา พึ่งชัย 46

วัฒนา มณีวงศ 71

วัฒนานันต รุงโรจนจีรัง 183

วันชาติ นิติพันธ 33

วันชาติ ยิบประดิษฐ 92

วันทณีย บวนกียาพันธุ 71
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วันทนีย พึ่งแสง 27

วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย 81

วันรัฐ อับดุลลากาซิม 49

วันวิสา ชุมเงิน 39

วัลลีย ภัทโรภาส 45

วาณี ชัยวัฒนสิน 39

วารีภรณ ปรักเจริญ 115

วารุณี ตันติวงศวาณิช 129

วารุณี ลีเชี่ยวยุวสรณ 14

วาสนา นอยปุก 22

วาสนา มุสิกะรักษ 96

วิจิตตรา จันทรศรีบุตร 71

วิจิตร เทิดบารมี 175

วิจิตรา หงษศิริ 51

วิชชุพร จันทรศรี 81

วิชัย กิจวัทวรเวทย 54

วิชัย โฆสิตรัตน 118

วิชัย สรพงษไพศาล 102

วิชัย หมอยาดี 49

วิชา หมั่นทำการ 49

วิเชฐ ศรีชลเพชร 97

วิเชียร วงษวาศ 114

วิเชียร ศิริพรม 127

วิโชติ พงษศิริ 67

วิญู ฤกษอภิบาลวงศ 144

วิฑูรย ใจผอง 92

วิทย ครุธคำ 172

วิทยา จาทอง 85

วิทยา ศรีสมบูรณ 166

วิทิตร ใจอารีย 30

วินัย จอมแกว 96

วินัย พูลศรี 60, 66

วิเนตร แสนหาญ 86, 88

วิภาดา วีระกิจพานิช 93

วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ 65

วิภาวรรณ ทายเมือง 27

วิมล จรูญพงศ 18

วิมล ใจใส 138

วิมลนันทน กันเกตุ 158

วิมลมาศ ประชากุล 43

วิมลวรรณ เพียซาย 12

วิรัช หิรัญ 150, 166

วิรัตน สุมน 108

วิรัตน สุวรรณาภิชาติ 81

วิราสิณี แปนอินทร 22

วิเรขา คำจันทร 167

วิโรจน เดชนำบัญชาชัย 133, 148

วิโรจน ทองสุพรรณ 15

วิลาวรรณ ชูแกว 127

วิไล แจงบุญ 85

วิไล สีดาจันทร 110

วิไลลักษณ ขวัญยืน 81

วิไลลักษณ ชาวอุทัย 104, 106

วิไลวรรณ หยงหนู 146

วิวัฒน เสือสะอาด 23

วิษุวัฒก แตสมบัติ 53

วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย 81

วิสูต ปนตบแตง 23

วีนาวรรณ สมผล 81

วีรฉัตร สุปญโญ 64

วีรชัย พุทธวงศ 74, 87

วีรชัย ลิภา 82

วีรชาติ อักษรศักดิ์ 167

วีรเทพ สุดแดน 153

วีรมลล ไวลิขิต 82

วีรวัฒน แรเพชร 139

วีระชัย ธนมัยมาศ 177

วีระพันธุ สรีดอกจันทร 30

วุฒิ บุญกระจาง 183

วุฒิไกร นอยพันธ 44

วุฒิชัย ทองดอนแอ 99

วุฒินันท ไอยราพัฒนา 71

วุฒิพงษ ศิลปวิศาล 74

ศมณพร สุทธิบาก 167

ศรัญญา คลายสอน 12

ศรัญญา แซตั้ง 167

ศรัณภัสร จีรภัทรกิตติกุล 90

ศรัณย ดั่นสถิตย 133

ศรัณยธร งามดี 82

ศราวุฒิ สุพรรณราช 167

ศราวุธ พงศพัฒนพานิชย 127

ศรินทร คำคอนสาร 16

ศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา 145

ศรีประไพ วรรณสุทธิ์ 71

ศรีเรือน มากมูล 47

ศรีศักดิ์ จางจิตต 167

ศรีสุวรรณ ชมชัย 39

ศรีอร สมบูรณทรัพย 147

ศลยา สุขสอาด 82

ศศิธร นาคทอง 104

ศศิธร วุฒิวณิชย 35

ศศิธร สุชัยยะ 167

ศศิมลฑล มวงศรีจันทร 82

ศศิยา ศิริพานิช 31

ศักดา จันทรทอง 49

ศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม 17

ศักดิ์ดา คำจันทร 167

ศักดิ์สิทธิ์ ภูนาโคก 17

ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค 127

ศักรธร บุญทวียุวัฒน 145

ศิรประภา เปรมเจริญ 82

ศิริชัย บัวฝรั่ง 116

ศิริชัย วัฒนาโสภณ 141

ศิริชัย ศรีพรหม 60, 66

ศิริญญา โปรงจิตร 167

ศิรินันท ทรัพยพลับ 110

ศิรินันท ปนทองคำ 149

ศิรินุช อินละคร 133

ศิริพร คงสรอย 91

ศิริพร วิหคโต 99

ศิริพร แสนศรี 167

ศิริพรรณ ตันตาคม 24

ศิริพานิช ศิริพานิช 102

ศิริภัทรา สุขศรี 71

ศิริภัทรา เหมือนมาลัย 74, 87

ศิริมา เนียมมีศรี 61

ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร 145

ศิริรัตน บัวผัน 107

ศิริรัตน ผาใต 153

ศิริรัตน หมื่นวณิชกูล 138

ศิริลักษณ ประสันแพงศรี 173

ศิริลักษณ พานโคกสูง 168

ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม 87

ศิริวรรณ คลองแคลว 129

ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต 133

ศิริวรรณ ทิพรักษ 100

ศิริวรรณ แสงสวาง 135

ศิริวัฒน พูนวศิน 160, 170

ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล 49

ศิริศักดิ์ พราหมณโสภี 117
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ศิวลักษณ ปฐวีรัตน 49, 58

ศุภกิจ นนทนานันท 160, 170

ศุภชัย กุลมุติวัฒน 49

ศุภชัย ทองดอนเหมือน 62

ศุภชัย อำคา 28

ศุภชาติ ปานเนียม 90, 93

ศุภโชค งิ้วพรหม 153

ศุภเดช สุจินพรัหม 82

ศุภธิดา ศิริสวัสดิ์ 33

ศุภพร ไทยภักดี 37

ศุภรินธร มหาสวัสดิ์ 158

ศุภลักษณ สถิรชีวิน 168

ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย 66

ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช 158

ศุภาภาส คำโตนด 121, 129

ศุภาวรรณ ประพันธ 158

ศุษมา แสนปากดี 168

เศรษฐกร กาเมือง 168

โศรยา แสนเมือง 158

สกาวรัตน จงพัฒนากร 82

สกุณา พัฒนกุลอนันต 93

สงวน นักฟอน 62

สงสุข ปาระแกว 82

สงัด พูลศรี 53

สถาพร เชื้อเพ็ง 119, 140

สถาพร ไชยสมภาร 85

สนธยา ผาลลาพัง 181

สนธยา มณฑาสุวรรณ 115

สนธิชัย จันทรเปรม 30

สมเกียรติ ศรีอนันตคม 60

สมเกียรติ ไทยปรีดา 16

สมแกว อยูสำราญ 47

สมควร โพธารินทร 168

สมเจตน ถนอมพุทรา 168

สมชาย ดอนเจดีย 53

สมชาย ธนสินชยกุล 24

สมชาย บุญมี 12

สมชาย ประยงคพันธ 46, 54

สมชาย สุขะกูล 35

สมชาย วิจิตร 9

สมชาย หลอมหัทธนะกุล 25 

สมโชค เรืองอิทธินันท 124

สมนึก จงไพบูลยกิจ 82

สมนึก เชื้อวงศสกุล 35

สมนึก ทองบอ 103

สมนึก พรมแดง 100

สมบัติ เกษมลนนภา 133

สมบัติ ขาวประทีป 25

สมบัติ ชิณะวงศ 8

สมบุญ ศิลปรุงธรรม 66

สมบูรณ พรมชาติ 59

สมบูรณ สาระพัด 133

สมพงษ ปรีชาคม 116

สมภพ จรุงธรรมโชติ 140

สมภพ สาครดี 127 

สมภิยา สมถวิล 44

สมโภชน ทับเจริญ 106

สมโภช เหลาเหมมณี 71

สมยศ เชิญอักษร 49

สมร จริโมภาส 97

สมศักดิ์ เจริญสุข 153

สมศักดิ์ พูนศิริ 116

สมศักดิ์ โรจนวิบูลย 53

สมหวัง หลีคา 26

สมิต ยิ้มมงคล 20, 39

สยุมพร รัตนพันธ 56

สรญา วิรงค 158

สรอยขวัญ เสมอพิทักษ 172

สราวุธ คลอวุฒิมันตร 82

สรินทิพย พงษคุลีการ 181

สวรส ศรีอนันตคม 71

สวโรจน บอทอง 153

สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์ 51

สหณัฐ เพชรศรี 83

สังคม ศรีสมพร 168

สังวรณ ศรีหิรัญต 95, 100

สันติ โถหินัง 168

สันติ ทองพำนัก 51

สันติ รักษาวงศ 127

สันติ ศรีสวนแตง 64

สาคร ชินวงค 117

สาธิต เจริญฉิม 71 

สาธินี ศิริวัฒน 168

สานิตย รัศมี 72

สามารถ เศรษฐวิทยา 102

สาริณี อุยตระกูล 138

สาวิณี แสงสุริยันต 168

สำเนียง ปลอดสันเทียะ 133

สิชาภัทร บุญหนุน 177

สิตาภา บัวเกษ 133

สิทธิ์ ธีรสรณ 42

สิทธิชัย แกวสุวรรณ 107

สิทธิชัย ประพันธ 169

สิทธิชัย ฮะทะโชติ 158

สิทธิพงศ รักตะเมธากูล 83

สิรัญญา ทองชาติ 54

สิรางค กลั่นคำสอน 142

สิริกุล วะสี 101

สิรินทรพร สินธุวณิชย 20, 39

สิรินภา ชวงโอภาส 28

สิรินาฏ เนติศรี 158

สิริปรางค ไชยภูมิ 169

สิริพร บอพิมาย 149

สิริพร ศศิมณฑลกุล 44

สิริพรรณ วงศสุวรรณ 121, 123

สิริวรรณ ชมภูแกว 19

สิริภัทร พราหมณีย 87

สิริมา ศิริฤกษ 72

สิริลักษณ พิชัยณรงค 174

สิรีรัตน เชษฐสุมน 65

สืบสกุล คุรุรัตน 140

สุกัญญา จัตตุพรพงษ 108

สุกัญญา ทองรัตนสกุล 91

สุกัญญา นิ่มเนียม 86

สุกัญญา พันยุโดด 47

สุกัญญา ยิ้มงาม 127

สุกัญญา ยุงระแหง 40

สุกัญญา รัตนทับทิมทอง 39

สุกัญญา วิชชุกิจ 56

สุกัญญา สวางวงศ 138

สุกัญญา สีเขียว 138

สุขชัย ตระกูลศุภชัย 115

สุขุมาภรณ ศรีเผด็จ 158

สุคนธ มณีรัตน 67

สุจิตต มุกดา 22

สุจิตรา แสนหาญ 83

สุจินต ภัทรภูวดล 35

สุเจตน ชื่นชม 40

สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ 124

สุชาดา กรุณา 28
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สุชาดา ชมจันทร 127

สุชาติ แซแต 72

สุชาติ สงวนพันธุ 108

สุชิน ดอนวัดไพร 72

สุชีวัน กรอบทอง 83

สุณี พูสุวรรณ 96

สุดาทิพย แสนสุภา 158

สุดารัตน จันปุย 169 

สุดาวรรณ เชยชมศรี 100

สุทธิชา  ณ ระนอง  ธรรมสิทธิรงค 83

สุทธิชัย อินนุรักษ 17

สุทธิเดช ปรีชารัมย 83

สุทธิพจน สุทธนะ 83

สุทธิพร เนียมหอม 96

สุนทร บุญตา 169

สุนทรี ขุนทอง 121

สุนทรี ยิ่งชัชวาลย 83

สุนทรี แสงจันทร 83

สุนทรี เหลาพัดจัน 134

สุนันท กิจจารุวรรณกุล 127

สุนันท คำเลิศ 94

สุนันท ทิพยทิพากร 83

สุนิศา สงวนทรัพย 24

สุนียรัตน แสงอุไร 97

สุปราณี สระทองฮวม 22

สุปรียา เมียนเพชร 117

สุพจน วางมูล 50

สุพรทิพย พูพะเนียด 67

สุพรรณ บุดดี 72

สุพัชรินทร ปานอุทัย 43

สุพัฒน อรรถธรรม 35

สุพัตร ฟารุงสาง 40

สุพัตรา ผาลลาพัง 181

สุพัตรา โพธิเศษ 159

สุพาพร เรืองแจม 128

สุพิตร สมาหิโต 45 

สุพิทย ขุนเพชร 22

สุพิทย อำนวย 143

สุพิศ บายคายคม 149

สุภณิดา พวงผกา 83

สุภัค ถาวรนิติกุล 22

สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ 140, 142

สุภัทรชัย ชมพันธุ 141

สุภา สุริยกานนท 21

สุภาพ กัญญาคำ 169

สุภาพ ทองคำ 100

สุภาพร กลิ่นคง 35

สุภาพร วิริยภาพไพบูลย 114

สุภาพร อิสริโยดม 155

สุภาภรณ สงคประชา 65

สุภารัตน จิตรแจง 128

สุภาวดี แกวสด 36

สุภาวดี เลาเฮย 145

สุมณรัตน เทพสาร 90

สุมนฤดี ปานพินิจ 22

สุมลฑา สังใจสม 110

สุมารินทร จันปุย 169, 170

สุมิตร สุวรรณ 65 

สุเมธ ชัยไธสง 37

สุรเชษฐ ประสันแพงศรี 169

สุรเนตร พิลาภ 153

สุรพงษ ดำรงกิตติกุล 33

สุรศักดิ์ ศรีพรหม 121

สุรัตนวดี จิวะจินดา 95, 100

สุรัสวดี พรหมอยู 158

สุรชัย เปยมคลา 105 

สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล 84, 89 

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 63

สุรินทร คงจิ๋ว 16

สุริยะ สะวานนท 37

สุริยัณห สุภาพวานิช 159

สุริยัน สองประทีป 121

สุริยา ชิณวงศ 169

สุรีย ทองวณิชนิยม 128

สุรีรัตน วงศสมิง 84

สุรีรัตน ศรีพรหมมุนี 172

สุลักษณ แจมจำรัส 100

สุวพงษ สวัสดิ์พาณิชย 180

สุวรรณ หอมหวล 51, 59

สุวรรณา โพธิออน 146

สุวรรณี ศรีนวล 86

สุวารี มณีเนตร 86

สุวินัย พรหมมะ 114

สุพัชรินทร ปานอุทัย 43

สุพิชฌาย แซลิ้ม 105

สุวิมล พันธุดี 90

สุวีณา เดือนแจง 72

สุเหด หมัดอะดัม 115

เสกสม อาตมางกูร 37

เสกสรร สีหวงษ 97

เสกสรรค มธุลาภรังสรรค 57, 59

เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ 72

เสร็จการ สวัสดิ์รัมย 123

เสริมศิริ จันทรเปรม 33

เสาวคนธ ตวนเทศ 159

เสาวณีย ไมจันทร 47

เสาวลักษณ จิตตยังกูล 22

แสงแข สุวรรณสุนทร 84

แสงเดือน เจริญฉิม 72

แสวง บุญราศรี 154

โสพิณ ปลอดเถาว 142

โสภณ สระทองมา 42

โสภณ อุไรชื่น 24

โสภณา คุณุทัย 145

โสภา พึ่งตระกูล 72

โสภี เสถียรโยธิน 72

โสฬส จิวานุวงศ 56

หทัยกานต วินิจนัยภาค 159

หทัยเทพ วงศสุวรรณ 50

หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย 159

อตินุช แซจิว 100

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 60, 63

อนัญญา ไขรัมย 59

อนามัย ดำเนตร 8, 84

อนิสา วรรณรี 183

อนุกูล วัฒนสุข 150, 159

อนุชา วงศปราณีกุล 101

อนุชา แสนสุภา 154

อนุตรา สุนทรส 121

อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 48

อนุมัติ อิงคนินันท 57, 59

อนุรักษ เครือคำ 181

อนุรักษ อรัญญนาค 30

อนุสรณ กันทำ 183

อนุสรณ กุลวงษ 180

อนุสรณ มนตรี 128

อนุสรณ เรืองศรี 19

อภิชาต แจงบำรุง 150, 160, 170
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อภิชาติ ใจอารีย 65

อภิชาติ วรรณวิจิตร 31

อภิชาติ หวังแกว 105

อภิญญา ถิระโชติกุล 134

อภิตา บุญศิริ 103

อภินันท จรัสรวีวงศ 110

อภิลักษณ เทียนทอง 41, 43

อภิวัฒน จำเดิม 43

อภิวิชญ ทรงกระสินธุ 101

อภิศักดิ์ อุมจันสา 154

อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร 55

อมรรัตน อุปพงศ 159

อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร 57

อมรศรี ขุนอินทร 36

อมรินทร ตองกระโทก 169

อรชุฎา ใจเที่ยง 183

อรทัย จินตสถาพร 40

อรทัย พงศกระพันธุ 22

อรนุช นิลเขต 128

อรประพันธ สงเสริม 38

อรประพิณ กิตติเวช 84

อรพรรณ เกินอาษา 24

อรพรรณ ศังขจันทรานนท 84

อรรถวุฒิ พลายบุญ 40

อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ 47

อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 26

อรรธิกา พังงา 129

อรรัตน มงคลพร 33

อรวรรณ ทองเพิ่ม 63

อรวรรณ ชวนตระกูล 100

อรวรรณ ชุณหชาติ 84

อรวรรณ โมกขะเวส 145

อรวรรณ วัชนุภาพร 128

อรสา สระทองแกว 84

อรสา อรามรัตน 179

อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ 134

อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล 159

อรอุมา ตนะดุลย 31

อรอุมา แตปรเมศามัย 172, 174

อรอุมา สระหงษทอง 12

อรัญ ประกอบสัญท 169

อรัญญา พรหมกูล 159

อรัญญา พรอมนฤฤทธิ์ 154

อรัญนาถ วิริยารัมภะ 114

อริสรา โพธิ์สนาม 159

อรุณรัตน ชูเจริญ 58

อรุณศรี นิภานันท 154

อรุณศิริ กำลัง 26

อลงกต โขมพัฒน 121

อัควรรณ แสงวิภาค 134

อังสนา ศรีสวนแตง 72

อัจฉรา นามบุรี 169

อัจฉรา ปุราคม 67

อัจฉรา มุกดาเรือง 86

อัจฉรา เฮงสุวรรณ 112

อัจฉริยะ ศรีพิมาย 183

อัจฉริยา ปราบอริพาย 84

อัญชลี รวีโรจนวิบูลย 100

อัญชลี รื่นฤทธิ์ 138

อัญชสา ประมวลเจริญกิจ 150, 170

อัญธิชา พรมเมืองคุก 28

อัญมณี อาวุชานนท 33

อัมพร ปรีชาคม 23

อัมพร ศรีคราม 159

อัมภิกา บุญมี 128

อัศวิน พึ่งตระกูล 73

อาทร ลอยสรวงสิน 84

อาทิตย สัมพันธปราชญ 154

อาทิตย แสงงาม 170

อาทิติยา วงศอาษา 154

อานนท ธรรมสิทธิรงค 84

อานนท ผองรัศมีเพ็ญ 128

อานนท พึ่งสาย 73

อาภัสรา อัครพันธุ 41, 44

อาภัสสร ศิริจริยวัตร 159

อารม อันอาตมงาม 87

อาริสร กาญจนศิลานนท 44

อารีย ทยานานุภัทร 91

อารีย อินทรนวล 85

อารีรัตน แดงกระจาง 36

อารีรัตน ภาคพิธเจริญ 65

อารีรัตน สิชฌวัฒน 90

อำนวย ตันพานิชย 150, 176

อำพน จรัสจรุงเกียรติ 145

อำพร ขุนเนียม 73

อำพร ศรียาภัย 43

อำพล วิจิตขจี 134

อินทวัฒน บุรีคำ 24

อินทิรา นุชเขียว 73

อิศรา เชาระกำ 97

อิษฎี กุฏอินทร 42

อุณารุจ บุญประกอบ 20, 31

อุดม แกวสุวรรณ 101

อุดม ฟารุงสาง 36

อุดม ศรีนนท 85

อุทัย คันโธ 104, 107

อุทัยวรรณ ดวงเงิน 101

อุทัยวรรณ แสงเสถียร 73

อุทัยศรี เจียมวุฒิศักดิ์ 94

อุเทน สุปตติ 139

อุมาพร มุกดา 73

อุมารินทร แสงพานิช 141

อุไรวรรณ นิลเพ็ชร 23

เอกชัย สรอยน้ำ 94

เอกชัย สุนทรศิลสังวร 85

เอกรินทร ชวดเมืองปกษ 170

เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 53

เอนก สุขเจริญ 97

เอมอร อังสุรัตน 37

โอลักษณ เทียมภักดิ์ 154
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