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 อธิการบดี  / President

 นาย วุฒิชัย  กปลกาญจน M.S.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 4401, 4423, 4420

 Mr.  Vudtechai  Kapilakanchana Fairleigh Dickinson U., USA ☎ 0-2579-8888

 รศ. / Assoc.Prof. Dynamic System and Control E-mail : president@ku.ac.th

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ  / Vice President for Academic Affairs

 นาย พนิต  เข็มทอง Ed.D.(Agricultural Education) ภายใน / internal line : 4505

 Mr.  Panit  Khemtong Oklahoma State U., USA ☎ 0-2942-8190

 รศ. / Assoc.Prof. ศึกษาศาสตร-เกษตร, อาชีวศึกษา,  E-mail : fedupnk@ku.ac.th

  ประกันคุณภาพการศึกษา

 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  / Vice President for International Affairs

 นาย เปรื่องบุญ  จักกะพาก M.S.(Electrical Eng.) ภายใน / internal line : 4509

 Mr.  Preungboon  Chakkaphak Lowell Technology Institution, USA ☎ 0-2942-8194

 อาจารย / Lecturer Communication System E-mail : vp-fn@ku.ac.th 

 รองอธิการบดีฝายวิจัย  / Vice President for Research

 นาย ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร Dr.Sci.(Ecophysiology) ภายใน / internal line : 4507

 Mr.  Sornprach  Thanisawanyangkura U. Paris XI (Paris-Sud), France ☎ 0-2942-8192

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Ecophysiology E-mail : sornprach.t@ku.ac.th 

 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  / Vice President for Human Resource Management

 นาง มยุรี  เทศผล M.S.(Industrial Eng. and Management) ภายใน / internal line : 4510

 Mrs.  Mayuree  Thespol AIT ☎ 0-2942-8195

 ผศ. / Assist.Prof. Thermodynamics, Energy  E-mail : fengmrt@ku.ac.th

  Conservation etc. 

 รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน  / Vice President for Financial and Property Management

 นาย รังสรรค  ปติปญญา Ph.D.(Agricultural Economics) ภายใน / internal line : 4501  

 Mr.  Rangsan  Pitipunya Tokyo U.,Japan ☎ 0-2942-8500

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการฟารม,สหกรณการเกษตร, E-mail : fecorsp@ku.ac.th

  เศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน    

 รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  / Vice President for Academic Service

 นาย ดํารงค  ศรีพระราม D.Agr.(Forest and Wood Science) ภายใน / internal line : 4504

 Mr.  Damrong  Sripraram Utsunomiya U.,Japan ☎ 0-2942-8500

 อาจารย / Lecturer เครื่องยนตปาไม, Databasc,Computer  E-mail : ffordrs@ku.ac.th

  Application in Froestry 

ผูบร�หารมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร /

Kasetsart University Administrators
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ผูบริหาร

 รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Vice President for Information Technology

 นาย ยืน  ภูวรวรรณ M.Eng.(Industrial Eng. and Management), ภายใน / internal line : 2535,4504 

 Mr.  Yuen  Poovarawan วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-2942-8189

 รศ. / Assoc.Prof. AIT, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : vpit@ku.ac.th

  Artifi cial Intelligence etc. 

 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  / Vice President for Quality Assurance

 นาง นงลักษณ  งามเจริญ วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) ภายใน / internal line : 4506

 Mrs.  Nonglak  Ngamchareon ส.เทคโนโลพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 08-9074-0691

 ผศ. / Assist.Prof. พลังงานแสงอาทิตย ฯลฯ E-mail : fengnln@ku.ac.th 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  / Vice President for Student Affairs and Physical Development

 นาย นิพนธ  ลิ้มแหลมทอง ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) ภายใน / internal line : 1574-8

 Mr.  Niphon  Limleamthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

 ผูบริหารผูอํานวยการรองหรือเทียบเทา  E-mail : psdnpl@ku.ac.th

 รองอธิการบดีฝายประสานงานโครงการพิเศษ  / Vice President for Special Projects Coordination

 นาย ณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ D.Agri.Sc.(Plant Production) ภายใน / internal line : 1086

 Mr.  Narongchai  Pipattanawong Utsunomiya U.,Japan ☎ 0-2579-7906,0-2579-6959

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

 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  / Vice President for Special Projects

 นาย ธันวา  จิตตสงวน Ph.D.(Economics) ภายใน / internal line : 4503

 Mr.  Thanwa  Jitsanguan U. of Hawaii, USA ☎ 0-2942-8188  

 ผศ. / Assist.Prof. เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม E-mail : vp-sp@ku.ac.th

 รองอธิการบดีฝายอํานวยการ  / Vice President for Central Management

 น.ส. กรองทอง  รัตนวงศสวัสดิ์ วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 4508

 Miss  Krongtong  Ratanavongsawad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-0113

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

 ผูชวยอธิการบดี  / Assistant to the President

 น.ส. พัชราวดี  แพรัตกุล ค.ม.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4408

 Miss  Phacharavadee  Paerattakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8500 ext. 4408

 นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ  E-mail : psdphp@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดี  / Assistant to the President

 นาง วรพร  อรามรักษ บธ.ม. ภายใน / internal line : 4428

 Mrs.  Voraphorn  Aramraks ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-5152-4

 บุคลากรเชี่ยวชาญ บริหารงานบุคคล E-mail : psdvkpb@ku.ac.th

 ผูชวยอธิการบดี  / Assistant to the President

 นาย สุรศักดิ์  สงวนพงษ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext.1403-4

 Mr.  Surasak  Sanguanpong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. เครือขายคอมพิวเตอร ระบบความมั่นคง E-mail : nguan@ku.ac.th 

  เครือขาย 
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 ผูชวยอธิการบดี  / Assistant to the President

 นาย สมยศ  เชิญอักษร Ph.D.(Agricultural Engineering) ☎ 0-3428-1074 ext. 7040

 Mr.  Somyot  Chirnaksorn U. of Tennessee,U.S.A E-mail : Somyot.C@ku.ac.th 

 รศ. / Assoc.Prof. การอบแหงวัสดุเกษตรและอาหาร , เครื่องมือ

  และการแปรรูปวัสดุเกษตรและอาหาร , 

  การประยุกตใชคอมพิวเตอร 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  / Assistant to the President for Academic Affairs

 นาง ปทมาวดี  เลหมงคล Ph.D.(Early Childhood Education) ภายใน / internal line : 1822 ext. 156

 Mrs.  Pattamavadi  Lehmongkol Texas Woman’s U., USA ☎ 0-2579-3993 ext. 156

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

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  / Assistant to the President for Academic Affairs

 นาย สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) ภายใน / internal line : 1834,1837,1838

 Mr.  Supat  Teravecharoenchai ม.มหิดล ☎ 0-2579-7149

 รศ. / Assoc.Prof. สาธารณสุขศาสตรและพฤติกรรมศาสตร E-mail : feduspv@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  / Assistant to the President for Academic Affairs

 นาง ลิลลี่  กาวีตะ Ph.D.(Crop Physiology and Botany) ภายใน / internal line : 4425

 Mrs.  Lily  Kaveeta U. of Western Australia, Australia ☎ 0-2942-8200-45 ext. 4425

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Development E-mail : fscillk@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  / Assistant to the President for Research

 นาง วราภา  มหากาญจนกุล Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5036

 Mrs.  Warapa  Mahakarnchanakul U. of Georgia, USA ☎ 0-2562-5036

 ผศ. / Assist.Prof. Food Safety, Food Microbiology E-mail : fagiwpm@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย  / Assistant to the President for Research

 นาย คณพล  จุฑามณี Tohoku U.,Japan ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 1321

 Mr.  Kanapol  Jutamanee สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืช ☎ 0-2562-5444 ext. 1321

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

 ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล  / Assistant to the President for Human Resource Management

 นาย สมจิตต  ปาละกาศ Docteur en Sciences de La Vie et  

 Mr.  Somchit  Palakas de la Sant&eacute; Universit&eacute;,  ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Fran&ccedil;,ois-Rabelais (TOURS), France

  Toxicology and Radiological Biophysics E-mail : psdscp@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน  / Assistant to the President for Financial and Property Management

 นาง วิมล  รอดเพ็ชร บช.ม. ภายใน / internal line : 4330 

 Mrs.  Vimol  Rotpetch จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8147-50 ext. 4330

 ผศ. / Assist.Prof. บัญชีบริหาร และระบบบัญชี E-mail : fbusvmr@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน  / Assistant to the President for Financial and Property Management

 นาง นภาภรณ  พรหมชนะ วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 128

 Mrs.  Napaporn  Phromchana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

 รศ. / Assoc.Prof. การตลาดสินคาการเกษตร,เศรษฐศาสตร E-mail : feconpp@ku.ac.th

  การผลิต,ธุรกิจการเกษตร 
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ผูบริหาร

 ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Assistant to the President for Information Technology

 นาย พันธุปติ  เปยมสงา D.Sc.(Computer Eng.) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1419

 Mr.  Punpiti  Piamsa-Nga George Washington U., USA ☎ 0-2579-6245

 รศ. / Assoc.Prof. Computer Architecture, Bioinformatics etc. E-mail : pp@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  / Assistant to the President for Quality Assurance

 นาย พีระพงศ  ตริยเจริญ Ph.D.(Materials Science and Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2115

 Mr.  Peerapong  Triyacharoen Michigan Technological U.,USA ☎ 0-2942-8555 ext. 2115

 อาจารย / Lecturer Materials Characterization E-mail : fengppt@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต  / Assistant to the President for Student Affairs

 นาย ปญญา  เหลาอนันตธนา วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1503

 Mr.  Panya  Lao-Anantana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555 ext. 1503

 อาจารย / Lecturer Computer and Electronics E-mail : fengpyl@ku.ac.th 

 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ  / Assistant to the President for Academic Service

 นาย นิคม  แหลมสัก Ph.D.(Biomaterial Sciences) ภายใน / internal line : 1401 ext.606

 Mr.  Nikhom  Laemsak The U.of Tokyo,Japan ☎ 0-2579-0176,0-2561-4761

 ผศ. / Assist.Prof. Wood-baud Pael Technolgy , Wood  E-mail : ffornil@ku.ac.th

  Utihiation, Wood Enegy 

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  / Assistant to the President for Special Projects

 นาย ถวัลยศักดิ์  เผาสังข Dr.Agr.Sc.(Plant Production) ☎ 0-2561-3482

 Mr.  Thawansak  Phaosang Tokyo U. of Agriculture and Technology,Japan E-mail : agrtwsp@ku.ac.th 

 อาจารย / Lecturer สรีรวิทยาการผลิตพืช พืชเกษตรอินทรีย 

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  / Assistant to the President for Student Affairs and Physical Development

 นาย ปสสี  ประสมสินธ Dr.rer.nat.(Forest Biometry and Inventory) ภายใน / internal line : 1406 ext.23

 Mr.  Patsi  Prasomsin Albert-Ludwigs U. Freobirg,Germany ☎ 0-2942-8372

 รศ. / Assoc.Prof. วนศาสตร,การจัดการทรัพยากรปาไม, E-mail : fforpsp@ku.ac.th

  การสํารวจทรัพยากรปาไม 

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  / Assistant to the Vice President for International Affairs

 น.ส. พรอมพิไล  บัวสุวรรณ Ph.D.(Education Leadership and Policy Study) ภายใน / internal line : 1827 ext. 148

 Miss  Prompilai  Buasuwan Loyola U. Chicago, USA ☎ 0-2942-8670 

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

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิจัย  / Assistant to the Vice President for Research

 นาย ศุภฤกษ  สุขสมาน รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 1448

 Mr.  Suparerk  Sooksmarn ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2579-5355,0-2941-4161 ext.1328

 อาจารย / Lecturer การบริการนโยบาย และ การจัดการ E-mail : fbussrs@ku.ac.th

  การเปลี่ยนแปลง 
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 ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  / Assistant to the Vice President for Special Projects

 น.ส. เออวดี  อุบลศุข Ph.D.(Economics) ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 118

 Miss  Aerwadee  Ubolsook Utah State U.,USA ☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

 อาจารย / Lecturer การวิเคราะหเชิงปริมาณ,เศรษฐศาสตร E-mail : fecoadu@ku.ac.th

  การผลิตทางการเกษตร,การใชโปรแกรม

  คอมพิวเตอร 

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  / Assistant to the Vice President for Student Affairs and Physical Development

 นาย เสรี  กุญแจนาค D.V.M.(Reproduction) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 101,4502

 Mr.  Seri  Koonjaenak The Swedish U. of Agricultural Science, ☎ 0-2942-8304-6 ext. 101 

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

  Animal Reproduction

 ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  / Assistant to the Vice President for Student Affairs and Physical Development

 น.ส. สุจิณณา  กรรณสูต ปร.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1465 ext.124

 Ms.  Sujinna  Karnasuta ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2116

 อาจารย/ Lecturer วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,Bioenergy,waste E-mail : ecsnk@ku.ac.th 

  to Energy (WTE)waste Utilization,

  Renewable Energy 

 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  / Vice President for Kamphaeng Saen Campus

 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 

 ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ  / Assistant to the President for Education and International Affairs

 นาย อนามัย  ดําเนตร Ph.D.(Applied Linguistics and Intercultural ภายใน / internal line :3600-4 ext. 7122,3107

 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, 

  Pragmatics, Sociocultural Linguistics  

 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 ☎ 0-3428-1084-5,0-3435-1889

 ผศ. / Assist.Prof. Paris-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 
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 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

 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 

 รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  / Vice President for Chalermprakiat Sakon Nakorn Province Campus

 นาย พงษศักดิ์  สุริยวนากุล Ph.D.(Integrated Engineering) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1000

 Mr.  Pongsak  Suriyavanagul Ohio U., USA ☎ 0-4272-5000

 รศ. / Assoc.Prof. Traffi c Operations E-mail : fengpssg@knac.th
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 ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและกายภาพ  / Assistant to the President for Planning and Development

 นาย ทรงวุฒิ  เฮงพระธานี Ph.D.(Structural Eng.) ภายใน / internal line : 2564 ext. 1601

 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 : 2564 ext. 1009

 Mr.  Anukul  Watanasuk Clemson U.,USA. ☎ 0-4272-5000

 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.1865,2564

 Mr.  Apichart  Chaengbamrung U. of Wollongong,Australia ☎ 0-2942-8555,0-4272-5000

 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. 3504

 Miss  Thapranee  Hengsanunkaun ม.ขอนแกน ☎ 0-4272-5000

 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) ภายใน / internal line : 2564

 Mrs.  Anchasa  Pramualjareonkij U. of Miami, USA. ☎ 0-4272-5000,0-4272-5042

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

 ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  / Assistant to the Vice Prestident for Chalermphrakiat 

 Sakon Nakhon Province Campus 

 วาที่รอยตรี อํานวย  ตันพานิชย ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและ ภายใน / internal line : 2564 ext. 4608

 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) ภายใน / internal line : 2564 ext. 3421

 Mr.  Wirach  Hirun จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-4272-5033,0-4272-5042 

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมขนสง E-mail : csnwrh@ku.ac.th
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สํานักงานอธิการบดี

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  / Head of Offi ce of The President

 นาย พิชิตชัย  ผองอุดม บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4021

 Mr.  Pichitchai  Pongudom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8856

 ผูบริหาร  E-mail : psdpcp@ku.ac.th 

 นางสาว เนตรทราย  ยอดพรหม ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4024

 Miss  Netside  Yodprom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8856

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ E-mail : psdnsy@ku.ac.th 

 นาง ประไพพิศ  ลลิตาภรณ ศ.ม. ภายใน / internal line : 4821

 Mrs.  Prapaipit  Lalitaporn ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8116

 นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  E-mail : psdppl@ku.ac.th

 นางสาว พัชราวดี  แพรัตกุล ค.ม.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4408

 Miss  Phacharavadee  Paerattakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8500

 นักวิเทศสัมพันธเชี่ยวชาญ  E-mail : psdphp@ku.ac.th

 นางสาว รัชฎา  ชื่นเสียง ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4023

 Miss  Ratchada  Chunsiang ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8856

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

 นาง วรพร  อรามรักษ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4428

 Mrs.  Voraphorn  Aramraks ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8500

 บุคลากรเชี่ยวชาญ  E-mail : psdvpb@ku.ac.th

 นาง นิดา  ประพฤติธรรม ศ.ม. ภายใน / internal line : 4775

 Mrs.  Nida  Praphudtham ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2940-7199

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

 นาง ชอทิพย  เวียงสงค รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4775

 Mrs.  chorthip  Viengsong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2940-7199

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

 จาสิบตรี สวรรคชิด  สุภาพวงษสกุล บธ.ม. ภายใน / internal line : 4775

 3MSGT  Sawanchid  Suphabwongsakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2940-7199

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

   

สํานักงานอธ�การบดี / Office of The President
ภายใน / internal line : 4021-4            ☎   0-2942-8856               0-2942-8856

URL : http://www.psdb.ku.ac.th
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กองกลาง / General Affairs Division

ภายใน / internal line : 4601-12                ☎ 0-2942-8151-4                    0-2942-8151-3

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

    
 ผูอํานวยการ  / Director

 นาง สุกัญญา  มณีเจริญ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4609

 Mrs.  Sukanya  Maneecharoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8151

 ผูบริหาร  E-mail : psdsym@ku.ac.th 

 หัวหนางานสภาขาราชการ  

 นาง เยาวนุช  พูลพรรณ ว.บ.(หนังสือพิมพ) ภายใน / internal line : 4617

 Mrs.  Yaowanuch  Poolphan ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8155-6

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

 หัวหนางานประชาสัมพันธ  

 นาง จุไร  เกิดควน ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4112

 Mrs.  Churai  Kerdkuan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8182

 นักประชาสัมพันธชํานาญการ  E-mail : psdjrk@ku.ac.th 

 หัวหนางานการประชุม(ผูปฏิบัติหนาที่)  

 นางสาว อัมพร  วรรณปะกาศิล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4615, 4625

 Miss  Amporn  Wannapakasil ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8154

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

 หัวหนางานเลขานุการผูบริหาร  

 นาง สารภี  ศิริเจริญ ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 4602

 Mrs.  Sarapee  Siricharoen ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8152

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

 นาง กุสุมา  ประนิช ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4400

 Mrs.  Kusuma  Pranich วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8184

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ดานเลขานุการผูบริหารชั้นสูง E-mail : psdkmp@ku.ac.th 

 นาง เกษร  กลาขยัน มศ.3 ภายใน / internal line : 4610

 Mrs.  Kasorn  Klakayan ร.ร.สตรีสันติราษฎรบํารุง ☎ 0-2942-8152

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

 นาง ณิชารัศม  รังสีโชติพงศ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 4423

 Mrs.  Nicharat  Rungsrichodtipong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8185

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

 นาย ดุสิต  มุขยประเสริฐ ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) ภายใน / internal line : 4111

 Mr.  Dusit  Mukayaprasurt ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8182

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา การถายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว,การติดตอ E-mail : psddsm@ku.ac.th

  วีดีโอ,เว็บไซต     
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 นาย เทเวศร  นนทะชัย ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4614

 Mr.  Thewet  Nonthachai ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ☎ 0-2942-8153

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

 นาง นกภาวัลย  ชูทอง วท.ม.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 4513

 Mrs.  Nokpawan  Chuthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8155-6

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

 นาง นันทาวดี  จั่นบานโขด ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4611

 Mrs.  Nuntavadee  Chanbancord ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8153

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

 นางสาว นิทราภรณ  ปาละกะวงศ มศ.6(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 4615

 Miss  Nitraporn  Palakawong ว.บพิตรพิมุข ☎ 0-2942-8154

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

 นาง นิยดา  เชียงเงิน บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4601

 Mrs.  Niyada  Chiangngern ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8152

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

 นางสาว นิศานาถ  พิภพลาภอนันต ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4613

 Miss  Nisanard  Pipoplapanan ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8155-6

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

 นางสาว บรรณพัชร  ปนทอง วท.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4420

 Miss  Bannaphat  Pinthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-8888

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

 นาง ผกามาศ  ธนพัฒนพงศ นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) ภายใน / internal line : 4115

 Mrs.  Pakamas  Thanapattanapongs จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8183

 นักประชาสัมพันธชํานาญการ  E-mail : psdpkc@ku.ac.th 

 นางสาว พรทิพย  สวางรอด ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4602

 Miss  Pornthip  Sawangrod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8153

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

 นาง พรพิมล  เขียวขํา B.P.A(วิทยาการจัดการ) ภายใน / internal line : 4616

 Mrs.  Pornpimol  Kheawkhum ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8155-6

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

 นางสาว ภัทรินทร  เดชะฤกษ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 4604

 Miss  Pattarin  Daycharugk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8152

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

 นาง วรรษา  คํารณยุทธ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4607

 Mrs.  Watsa  Khamronyutha ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(บางเขน) ☎ 0-2942-8155-6

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : psdwsk@ku.ac.th 
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 นาง วาสนา  เปยงตะ ปวช.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4606
 Mrs.  Wasana  Piangta รร.เซนตจอหนเทคโนโลยี ☎ 0-2942-8152
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : psdwnb@ku.ac.th

 นางสาว สายชล  พรมหมื่น รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4615, 4625
 Miss  Saichon  Phommeun ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8154
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : psdscpm@ku.ac.th 

 นางสาว สุชาดา  สงธาดา ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 4116
 Miss  Suchada  Songtada วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8183
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : psdsds@ku.ac.th 

 นางสาว สุธิรา  เกลี้ยงประดิษฐ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4616
 Miss  Sutira  Kliengpradit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8155-6
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : psdsrkd@ku.ac.th 

 นางสาว สุปราณี  เทียนเล็ก ว.ม.(สื่อสารมวลชน) ภายใน / internal line : 4615, 4625
 Miss  Supranee  Tienlek ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8154
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : cstspt@ku.ac.th 

 นาง เสาวลักษณ  รักการไพศาลวงศ วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 4509-10
 Mrs.  Souvalux  Rakkanpaisanvong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8194-5
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : psdslr@ku.ac.th 

 นางสาว อัจฉรีย  ยุวพันธ บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4611
 Miss  Atcharee  Yuwaphan ม.เซนตจอหน ☎ 0-2942-8153
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : psdary@ku.ac.th 

 นางสาว อารีรัตน  วงศสถิตย นศ.บ.(การประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 4507-8
 Miss  Areerat  Wongsatit ม.หอการคาไทย ☎ 0-2942-8192-3
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : psdarr@ku.ac.th    

สภาขาราชการ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร / Kasetsart University Representative Council

ภายใน / internal line : 4616-19                ☎  0-2942-8156                        0-2942-8156

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

 ประธานสภาขาราชการ 

 นาย สบสันติ์  มหานิยม ค.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1530 ext. 830
 Mr.  Sobsun  Mahaniyom จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8800-9 ext. 830
 รศ. / Assoc.Prof. วิทยาศาสตรการกีฬา E-mail : fedussm@ku.ac.th

 เลขาธิการสภาขาราชการ  

 นาย ปริญญา  บุญทัน วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1301,1221
 Mr.  Parinya  Boontan ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-2942-8555
 ชางเทคนิคชํานาญงาน  E-mail : fengpyb@ku.ac.th

 เลขานุการสภาขาราชการ  
 นาง เยาวนุช  พูลพรรณ ว.บ.(หนังสือพิมพ) ภายใน / internal line : 4617
 Mrs.  Yaowanuch  Poolphan ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8155-6
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdynp@ku.ac.th
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กองการเจาหนาที่ / Personnel Division

ภายใน / internal line : 4801-16          ☎  0-2942-8161-3             0-2942-8161, 0-2942-8163

E-mail : psd.psn@ku.ac.th     URL : http://www.person.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาง สุปราณี  สิงหโตทอง ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 4801

 Mrs.  Supranee  Singhatothong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

 ผูบริหาร  E-mail : psdsnp@ku.ac.th 

 หัวหนางานทะเบียนประวัติ  

 นางสาว ยุภาพร  สุรเวช ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4805

 Miss  Yupaporn  Suravech ม.เกริก ☎ 0-2942-8161-3

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

 หัวหนางานธุรการ  

 นางสาว ศันษนีย  ภูมณี ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 4803

 Miss  Sansnee  Phumanee วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

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

 หัวหนางานบริหารงานบุคคล(รักษาราชการแทน)  

 นางสาว กอบกุล  จามรนาค ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4812

 Miss  Kobkul  Jammornake ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

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

 หัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม(ผูรักษาราชการแทน)  

 นาง พรศรี  กาญจนภักดิ์ ร.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4810

 Mrs.  Pornsri  Kanjanapak ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8161-3

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

 หัวหนางานสวัสดิการ  

 นาง เตือนตา  หวยหงษทอง ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 4806

 Mrs.  Tuenta  Huayhongthong ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว กมลธรรม  เลิศอุปถัมภ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4816

 Miss  Kamonthum  Lert-Uppathump วค.นครปฐม ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว ขวัญฤทัย  สีเทียนสุข ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4807

 Miss  Kwanruthai  Sritiansuk ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdkts@ku.ac.th

 นาย คมสัน  จีราคม ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4813

 Mr.  Khomson  Geerakhom ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdksg@ku.ac.th 
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 นาง จิราพร  โหมาศวิน ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 4809, 4811

 Mrs.  Jiraporn  Homaswin วค.พระนคร ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : psdjih@ku.ac.th 

 นาย ชัชรัตน  สีนํ้าเงิน วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 4805

 Mr.  Chatcharat  Seenumngern ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว ฐิตาภรณ  เดือนฉาย บธ.ม. ภายใน / internal line : 4812

 Miss  Thitabhorn  Duanchay ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdtbd@ku.ac.th 

 นางสาว ณัฏฐา  คงแชมดี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4811

 Miss  Natta  Kongchamdee ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdntk@ku.ac.th 

 นาง ณัฐธยาน  คงวงศวาลย ปวส.(คอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 4813

 Mrs.  Natthaya  Kongwongwan ร.ร.เทคนิควิมลพณิชยการ ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว ณาตยา  ศักดิ์ถาวรเลิศ กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 4816

 Miss  Nattaya  Sakthavornlert ม.บูรพา ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdnys@ku.ac.th 

 นางสาว ทัศนีย  ธรรมโอรส ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป บัญชี) ภายใน / internal line : 4815

 Miss  Tasanee  Tham-O-Ros วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : psdtnt@ku.ac.th 

 นาย ธนธรณ  จันทรสวาง ม.ศ.3 ภายใน / internal line : 4807

 Mr.  Thanatorn  Chansawang ร.ร.ดําเนินศึกษา ☎ 0-2942-8161-3

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

 นาง ธีรวรรณ  โศภิษฐนภา ศศ.บ.(ภาษา) ภายใน / internal line : 4802

 Mrs.  Teerawan  Sopisthanapa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว นริศสา  รุณกาศ บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4809

 Miss  Narissa  Runnakas ว.นอรทกรุงเทพ ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdnsr@ku.ac.th 

 นาง นาฏยา  เริงจิตตรี ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) ภายใน / internal line : 4813

 Mrs.  Nataya  Reungchittri วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : psdons@ku.ac.th 

 นาง นิตยา  คงวงศวาลย รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 4814

 Mrs.  Nitaya  Kongwongwan ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : psdnyk@ku.ac.th 
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 นาง นิธิมา  ศรีเจริญเวช ร.บ. ภายใน / internal line : 4815

 Mrs.  Nithima  Sricharoenvej ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว พรวสา  บุญรินทร กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 4810

 Miss  Pornwasa  Boonrin ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdpsb@ku.ac.th 

 นางสาว พูนสุข  แปนออย รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 4807

 Miss  Poonsuk  Panooy ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8161-3

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

 นาย ภมรฉัตร  ชื่นอารมณ ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 4802

 Mr.  Bhamornchat  Chuenarom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdbcc@ku.ac.th 

 นางสาว มธุรส  กิตติพงศพิศาล ศศ.บ.(จิตวิทยา) ภายใน / internal line : 4813

 Miss  Mathuros  Kittipongpisal ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

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

 นาง มะลิวัลย  พันธุภักดี บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4812

 Mrs.  Maliwan  Phunpakdee ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdmwh@ku.ac.th 

 นาง ลัดดาวัลย  ลําลองรัตน ปวช.(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 4807

 Mrs.  Laddawan  Lumlongrat ร.ร.เซนตจอหนอาชีวศึกษา ☎ 0-2942-8161-3

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

 นาง วัลลีย  บุนนาค ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4811

 Mrs.  Wallee  Bunnag ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว วาธินี  จันทรเพ็ญโรจน วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 4805, 4813

 Miss  Wathinee  Junphenroch ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว สัจจา  สกุลธนญชัย ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4805, 4813 

 Miss  Satja  Sakuntanonchai ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : psdsjs@ku.ac.th

 นาย สิทธิพงษ  เดชาอนันตพงษ ศษ.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 4810

 Mr.  Sittipong  Dechaanantapong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdstpd@ku.ac.th 
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 นางสาว สุนิษา  ขวัญเมือง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4811

 Miss  Sunisa  Kwanmuang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdsnk@ku.ac.th 

 นาง สุวรรณา  นาครุง ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4808

 Mrs.  Suwanna  Nakrung ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8161-3

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

 นางสาว อธินุช  ทองศรีนุช สม.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ภายใน / internal line : 4811

 Miss  Atinuch  Thongsrinuch ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8161-3

 บุคลากร  E-mail : psdanth@ku.ac.th 

 
กองกิจการนิสิต / Student Affairs Division 

ภายใน / internal line : 1256-7, 1273-4         ☎  0-2579-0589, 0-2579-5532,               0-2561-3470

                                                                 0-2579-0561, 0-2942-8304-6 

E-mail : saku@ku.ac.th URL : http://www.sa.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย ประหยัด  สุตเศวต ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 1363,1256-7 ext. 102

 Mr.  Prayad  Sutsavade ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

 ผูบริหาร  E-mail : psdprs@ku.ac.th 

 ผูชวยผูอํานวยการ  

 นาย จิรวัฒน  วีรังกร ค.ด.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 120

 Mr.  Jirawat  Viranggorn ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ E-mail : psdjww@ku.ac.th 

 ผูชวยผูอํานวยการ  

 นาง ขวัญใจ  ชูกิจคุณ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 141

 Mrs.  Kwanjai  Chukitkul ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร ☎ 02-9428304-6,0-2940-7282

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ E-mail : psdkjc@ku.ac.th

 ผูจัดการอาคารเทพศาสตรสถิตย  

 นาย มนัส  นิลสวัสดิ์ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1092

 Mr.  Manat  Ninsawat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 หัวหนาฝายกิจกรรมนิสิต  

 นางสาว ธาริณี  สุขจิตต กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 120

 Miss  Tarine  Sugjit ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 หัวหนาฝายบริหาร  

 นางสาว ยุรดา  สภานุชาต ปวส.(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 1276,1256-7 ext. 105

 Miss  Yurada  Sabhanuchata ว.บพิตรพิมุข ☎ 0-2942-8304-6

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน  E-mail : psdmas@ku.ac.th 
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 หัวหนาฝายแนะแนวและจัดหางาน  

 นาง ขวัญใจ  ชูกิจคุณ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 141

 Mrs.  Kwanjai  Chukitkul ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร ☎ 02-9428304-6,0-2940-7282

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ E-mail : psdkjc@ku.ac.th 

 หัวหนาฝายบริการและสวัสดิการนิสิต  

 นาย สุริยา  แกวรอดฟา ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 130

 Mr.  Suriya  Kaewrodfa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 หัวหนาฝายพัฒนานิสิต  

 นาย มนัส  นิลสวัสดิ์ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 150

 Mr.  Manat  Ninsawat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 หัวหนาฝายวินัยนิสิต  

 นาง กรรณิกา  คําดี Ph.D.  ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 110

 Mrs.  Khanika  Kamdee U.Magadh ☎ 0-2942-8304-6

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา สังคมศาสตร E-mail : psdkkk@ku.ac.th

 ชํานาญการพิเศษ

 ศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม  

 นาย มนัส  นิลสวัสดิ์ กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 160

 Mr.  Manat  Ninsawat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 ผูจัดการหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45  

 นางสาว นลินทิพย  พิมพประสิทธิ์ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 131

 Miss  Nalitip  Pimprasit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6 

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

 นาง กชนันท  ปานคลัง บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 143

 Mrs.  Khonchanun  Panklang ม.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : psdknp@ku.ac.th 

 นางสาว กาญจนา  สุทธิแพทย ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 121

 Miss  Kanjana  Sutthiphaet ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการศึกษา

 นาง คณิศร  สัจจะธีระกุล ว.ม.(สื่อสารมวลชน) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 134

 Mrs.  Khanisorn  Sajjateerakul ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาง จันทนา  หอมกลุน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 144

 Mrs.  Juntana  Homklun วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  E-mail : psdjnh@ku.ac.th
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 นางสาว ถนอมศรี  ฉิมอํ่า บธ.ม.(สําหรับนักบริหาร) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 110

 Miss  Thanomsri  Chim-Um ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว ทองโปรย  ขุนเอม มศ.3 ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 110

 Miss  Thongproi  Kun-Em ร.ร.พัทธศึกษา ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว นฤนาท  ลี้รัตนกุล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2645

 Miss  Naranart  Leerattanagun ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-3835-4580-4

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : naranart@src.ku.ac.th 

 นางสาว นฤพรรณ  วัลลิสุพรรณ ค.ม.(อุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 145

 Miss  Naruphan  Vallisuphan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8304-6

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการพิเศษ E-mail : psdnpv@ku.ac.th 

 นาง ประกายแกว  โลหนันทน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 160

 Mrs.  Prakaikaew  Lohananda วค.พระนคร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาย พงษทร  ติสันเทียะ วท.บ.(วิทยาสตรและเทคโนโลยีทางไม) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 160

 Mr.  Pongtorn  Tisantia ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาง พัชรา  ปทมสิงห กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 143

 Mrs.  Patchara  Patamasingh ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว พัชรา  อินทสุวรรณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 112

 Miss  Patchara  Intasuwan วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาง พัฒนา  ชื่นจิตต ศศ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 142

 Mrs.  Pattana  Chunjit วค.สวนสุนันทา ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว พูมิชาติ  เอียดแกว ศศ.บ.(นิเทศศาสตร-การโฆษณา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 102

 Miss  Poomichart  Eadeo ม.อัญสัมชัญ ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว ลดาวัลย  วชิรเมฆากุล ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 121

 Miss  Ladawan  Wachiramekakun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาง วรนุช  จันทรศรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 113

 Mrs.  Woranuj  Junsri ม.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  E-mail : psdvnk@ku.ac.th 
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 นางสาว วัชนีพร  จุดาสิงห บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 160

 Miss  Wuchareepron  judasing ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว วารุณี  กวยไขมุข กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 111

 Miss  Warunee  Kuaikhaimook ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาย วิชาญ  วงษสังข ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 121

 Mr.  Vichan  Wongsang ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว ศิรินทรทิพย  สุรกิจสกุล กศ.บ.(การแนะแนว)(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 144

 Miss  Sirintip  Surakijsakul ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8304-6

 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  E-mail : psdstsk@ku.ac.th 

 นาย สมพร  พวงแพ ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 131

 Mr.  Somporn  Puangpair วค.พระนคร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาง สํารวย  ทาทราย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 151 

 Mrs.  Samrouy  Tatray ม.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : psdsrk@ku.ac.th 

 นางสาว สินี  อําภารักษ วท.บ.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 140

 Miss  Sinee  Umparuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาย สุจินด  ศรีเกษเพ็ชร บธ.บ.(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 222

 Mr.  Sujin  Sriketpetch ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8304-6

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

 นางสาว อนันตญา  ประทุมชาติ ศษ.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 151

 Miss  Anantaya  Prathumchad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาย อภินันท  จุลดิษฐ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 150

 Mr.  Apinan  Julladit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

 นาย อรรถสิทธิ์  งามภักดิ์ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 132

 Mr.  Athasit  Ngampak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

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

  นาย อิทธิพล  พวงแกว วท.บ.(จิตวิทยา) ภายใน / internal line : 1256-7 ext. 150

 Mr.  Ittiphon  Poungkaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8304-6

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : psdipp@ku.ac.th   
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กองคลัง / Financial Division

ภายใน / internal line : 4301-26    ☎  0-2942-8147-50       0-2942-8147, 0-2942-8149, 0-2942-8150

E-mail : psd.fn@ku.ac.th     URL : http://www.finance.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาง วลีรัตน  กาญจนปกรณชัย บช.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4301

 Mrs.  Waleerat  Kanchanapakornchai ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8147

 ผูบริหาร  E-mail : idrwak@ku.ac.th 

 หัวหนางานการเงิน  

 นาง ภูมิอุษา  ชาลีพรหม ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4314

 Mrs.  Poomusa  Chaleeprom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8150

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

 หัวหนางานประมาณ  

 นางสาว อุษา  สุพลจร บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4310

 Miss  Usa  Supoljorn ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8149

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

 หัวหนางานเงินรายได  

 นาง ไพเราะ  รุงเรือง วท.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4321, 4324

 Mrs.  Pairoh  Roongroung ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8200

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

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง พัฑฒาภร  วรสัตย รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4302

 Mrs.  Pattaporn  Vorasat ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8147

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

 หัวหนางานบัญชี  

 นาง กฤษณา  ชมภูแดง บธ.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4318

 Mrs.  Krisana  Chompudang ม.รามคําแหง ☎ 0-2579-0113

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

 หัวหนางานพัสดุ  

 นาง สมพิศ  ชยันโต ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 4307-9

 Mrs.  Sompit  Chayanto ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8148

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdspj@ku.ac.th 

 นาง กุลวดี  ตันฮะเส็ง บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4317

 Mrs.  Kulvadee  Tunhaseng ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2942-8150

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

 นางสาว จรรยา  กุลบาง บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4323

 Miss  Chanya  Kulbang ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8200

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdcyk@ku.ac.th 
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 นางสาว ฐานิตา  แสงธรรมประทีป บช.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4319-20

 Miss  Thanita  Sangthumpratheep ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2579-0113

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

 นาง ฐิติรัตน  ปทุมมาศ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4315

 Mrs.  Thitirat  Patummas ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8150

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

 นางสาว ธันยนิชา  ชัยวราธนพัฒน บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4059

 Miss  Thanicha  Chaiwaratanapat ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ☎ 0-2942-8200

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

 นาย นราวุธ  ศรีอนันต บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4320

 Mr.  Narawuth  Srianun ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ☎ 0-2579-0113

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

 นาง นํ้าผึ้ง  เพ็งศศินสิริ บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4320

 Mrs.  Namphueng  Pengsasinsiri ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2579-0113

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

 นางสาว บุญตา  ทองนุสนธิ์ ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4317

 Miss  Boonta  Tongnuson ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8150

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

 นาง เบญจลักษณ  ศรีวงศ บช.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4319

 Mrs.  Banjaluk  sriwrong ม.สยาม ☎ 0-2579-0113

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

 นาย ประทีป  คงศิริ วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) ภายใน / internal line : 4308

 Mr.  Prateep  Kongsiri ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8200

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

 นางสาว ปรียา  พินิจประสพสุข ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4311-13

 Miss  Preeya  Pinitprasopsuk วค. จันทรเกษม ☎ 0-2942-8149

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

 นาง พจนา  ตั้งสุวรรณเสมา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4311

 Mrs.  Potchana  Tangsuwansema ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8149

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

 นาง พรภิรมย  เกิดแสง ปวส.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4316

 Mrs.  Pornpirom  Kerdsang ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8150

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

 นาง พัทรศรัณย  พลอยศรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4316

 Mrs.  Patsaran  Ploysri  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8150

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdnip@ku.ac.th 
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 นางสาว พิชชานันท  ภาโสภะ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4319

 Miss  Pitchanan  Pasopa ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ☎ 0-2579-0113

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาว พิณทิพ  เสริมสมัคร บช.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4329

 Miss  Pintip  Sermsamark ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8149

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

 นางสาว พิมพใจ  คีรีเมฆ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4312-3

 Miss  Pimjai  Keereemake ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8149

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

 นาย พิสิฐ  ประเสริฐสุข บธ.บ.(การเงิน) ภายใน / internal line : 4329

 Mr.  Pisit  Prasertsook ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8149

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

 นาย ภูวนะ  ชุมภู บธ.บ.(บัญชี) ภายใน / internal line : 4315

 Mr.  Phuvana  Chumpoo ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8150

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

 นาย ยุทธนา  ปทีปโชติวงศ บธ.ม.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4325

 Mr.  Yuttana  Pateepchotiwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-0113

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

 นาง ยุพิน  ผงชานัน ปวช. ภายใน / internal line : 4320

 Mrs.  Yupin  Pongchanun ร.ร เซ็นตจอหนอาชีวศึกษา ☎ 0-2579-0113

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

 นาง เยาวภา  เอี่ยมพุม บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4308

 Mrs.  Yowvapar  Eaempoom ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8200-45

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdyvi@ku.ac.th 

 นาง รัตนา  โลหะ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4319-20

 Mrs.  Ratana  Loha ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2579-0113

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

 นาง ลักษณศยา  วรศักดาพิศาล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4312-3

 Mrs.  Luksaya  Vorasakdapisal ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8149

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

 นาง วัชรี  นอยวงษ ปวส.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4319

 Mrs.  Watcharee  Noywong ร.ร กรุงเทพเทคนิคนนท ☎ 0-2579-0113

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

 นาง วิภาภรณ  บุญเชียงราก บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4316

 Mrs.  Wipaporn  Boonchiangrak ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8150

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : psdwpb@ku.ac.th 
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 นาย วิศิษฎ  โพธยาลังการ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4316

 Mr.  Wisit  Prothayalangkan ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8150

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

 นางสาว ศิริขวัญ  สุริยันต ค.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 4304

 Miss  Sirikhwan  Suriyant ส.ภัฏสวนสุนันทา ☎ 0-2942-8147

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

 นาย สนั่น  ประกอบศรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4323

 Mr.  Sanun  Pragobsri วค.สวนสุนันทา ☎ 0-2942-8200

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

 นาง สมคิด  ปนสุวรรณ ค.บ.(สังคมศึกษา) ภายใน / internal line : 4305

 Mrs.  Somkit  Pinsuwan วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8147-50

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

 นาย สมนึก  ตั้งสุวรรณเสมา รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 4308

 Mr.  Somnuk  Tangsuwansema ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8200

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

 นาง สรัญญา  โชติพัฒน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4312

 Mrs.  Saranya  Chotipat วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8149

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

 นาง สายสิริน  ชูศิริ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4317

 Mrs.  Saisirin  Chusiri ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8150

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

 นาง สุกัญญา  ศิริวาจนะ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4322

 Mrs.  Sukanya  Sirivajana วค.พระนคร ☎ 0-2942-8200

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

 นางสาว สุจิตรา  โตะเถื่อน บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4059

 Miss  Suchitra  Tothuen ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8150

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

 นางสาว สุภัทรา  วงษวันทนีย ศ.ม.(เศรษศาสตรธุรกิจ) E-mail : psdspt@ku.ac.th

 Miss  Suphattra  Wongwantanee ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 นักวิชาการเงินและบัญชี

 นาง สุภาพร  เลาะมะ บธ.บ.(การเงิน-การธนาคาร) ภายใน / internal line : 4325

 Mrs.  Supaporn  Lohma ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8150

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

 นาง สุรางครัตน  ยอดสุรางค บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4309

 Mrs.  Surangrat  Yodsurang ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8200-45

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  E-mail : psdsry@ku.ac.th
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 นาง สุวาพร  ชื่นอารมณ วท.ม.(การจัดการทรัพยากร) ภายใน / internal line : 4307-9

 Mrs.  Suwaporn  Chuennarrom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8200-45

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

 นางสาว อรุณี  แกวพลอย ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4319    

 Miss  Arunee  Kaewploy ส.ราชภัฏจันทรเกษม E-mail : psdank@ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  

 นาง อัจฉรี  เอี่ยมชู บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4058

 Mrs.  Autcharee  Aimchoo ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8149

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

 นาง อายนางศ  แซลี้ บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4322

 Mrs.  Aiyanang  Saelee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8200

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

กองบร�การการศึกษา / Education Service Division 

ภายใน / internal line : 4901-10, 4926-7               ☎  0-2942-8166-8                   0-2942-8167-8

E-mail : psd.esd@ku.ac.th  URL : http://eduserv.ku.ac.th 

 ผูอํานวยการ  / Director

 นางสาว นีรนุช  ภาชนะทิพย ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา) ภายใน / internal line : 4910

 Miss  Neranuch  Pachanatip จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8167-8

 ผูบริหาร  E-mail : fengnnp@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง วัชรี  ทองทิพย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4901

 Mrs.  Vatcharee  Thongtip วค.สวนสุนันทา ☎ 0-2942-8167-8

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

 หัวหนางานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา  

 นาง วนิดา  เสาะดน บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4909

 Mrs.  Vanida  Saodon ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2942-8167-8

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

 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

 นางสาว ลิลา  วุฒิวาณิชยกุล วท.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4905

 Miss  Lila  Vuttivanichayakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

 หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  

 นางสาว อุทัยวรรณ  กิจวิเชียร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4907

 Miss  Uthaiwan  Kidvichen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8166-8

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  E-mail : libutk@ku.ac.th 
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 หัวหนาศูนยประสานงานสหกิจศึกษา  

 นาย ปญญา  ซื่อตรง M.S.(Economics) ภายใน / internal line : 1083

 Mr.  Punyar  Suetrong The U. of Nebraska, USA ☎ 0-2942-8311

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

 หัวหนางานสงเสริมและสื่อการสอน   

 นาย จรูญศักดิ์  สวนสวรรค วท.บ. ภายใน / internal line : 4904

 Mr.  Jaroonsak  Suansawan ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว กัญญารัตน  แกวคง วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) ภายใน / internal line : 4905

 Miss  Kanyarat  Kaewkong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

 นาง ณัฐทลิกา  กาลมิตร บธ.บ.(บริหารบุคคล) ภายใน / internal line : 4901-2

 Mrs.  Nattalika  Kanlamit ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว ณัฐพร  แซคู วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 4926

 Miss  Nattaporn  Saekhoo ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว ทิพยรัตน  อิศรางกูร ณ อยุธยา กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4903

 Miss  Tipparat  Issaranggul Na Ayuttaya ม.นเรศวร ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว ทิพวรรณ  เขมนกิจ ศ.ม.(วิเคราะหโครงการ) ภายใน / internal line : 4902

 Miss  Tippawan  Kamenkit ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว ปฐมาวดี  กุลวัฒนะไพศาล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1083-4

 Miss  Patamawadee  Kulwattanapaisain ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว ผณิตา  วิบูรณวงศ ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) ภายใน / internal line : 4906

 Miss  Panita  Viburanavong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8167-8

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

 นาย พลวัฒน  ตันหัน วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1435 

 Mr.  Pollawat  Tanhan ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8338

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

 นาง มัลลิกา  เกตุชรารัตน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4907

 Mrs.  Mallika  Ketchararat ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8167-8

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : psdmkk@ku.ac.th 
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 นาง วราภรณ  สมบูรณกุล วท.ม.(การจัดการทรัพยากร) ภายใน / internal line : 4927

 Mrs.  Waraporn  Somboonkul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

 นาย สมเกียรติ  นากระโทก ร.ม.(ความสัมพันธระหวางประเทศ) ภายใน / internal line : 4907

 Mr.  Somkait  Nakatok จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8167-8

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

 นางสาว สิริกัญญา  มณีนิล ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1435

 Miss  Sirikanya  Maneenil ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : psdsymn@ku.ac.th 

 นางสาว อาริยา  ลันศรี ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ภายใน / internal line : 4902

 Miss  Ariya  Lunsri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8167-8

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

กองแผนงาน / Planning Division

ภายใน / internal line : 4701-18             ☎  0-2942-8157-8, 0-2942-8607-8                0-2942-8160

E-mail : psd.pd@ku.ac.th        URL : http://www.planning.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นางสาว ยุพา  วงษอุบล ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4701

 Miss  Yupa  Wongubol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8159

 ผูบริหาร ดานงบประมาณ E-mail : psdpbas@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง กัญญา  บุนนาค ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4711

 Mrs.  Gunya  Boonnark ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8160

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

 หัวหนางานวางผังแมบท    

 นาย บัณฑิต  ศรีสุชาติ บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง)  ภายใน / internal line : 4717 

 Mr.  Bandhit  Srisuchart ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8158

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ E-mail : psdbds@ku.ac.th 

 หัวหนางานวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

 นาง เฉลิมศรี  ตังคณานุกูลชัย ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4702

 Mrs.  Chalermsri  Tangkananukulchai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

 นางสาว พัชนี  ลีลาดี วท.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 4707

 Miss  Patchanee  Leeladee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8157

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ การวิจัยสถาบัน E-mail : psdpnl@ku.ac.th 
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 นางสาว กิ่งแกว  รักษประศาสน ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต) ภายใน / internal line : 4710

 Miss  Kingkaew  Rakpasan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8500

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

 นางสาว เกศสิรินทร  แพทอง ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Ketsirin  Phaethong ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง เกศินี  คุณคํ้าชู ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 4708

 Mrs.  Kesinee  Kooncumchoo ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8160 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdknk@ku.ac.th 

 นาย เกษม  โรจนวิบูลย บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง) ภายใน / internal line : 4718

 Mr.  Gasem  Rojanaribul ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8608

 ชางเขียนแบบชํานาญการชํานาญงาน  E-mail : psdgsr@ku.ac.th 

 นาย คุณากร  หมั่นเพ็งยัง วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 4706 

 Mr.  Kunagorn  Manpengyoung ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8201

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

 นางสาว จันทนา  ปานตั้น วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 4705

 Miss  Jantana  Pantan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง จิรนันท  บํารุงธรรม ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4708

 Mrs.  Jiranun  Bamrungtam ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8160

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ E-mail : psdjrn@ku.ac.th 

 นางสาว จุฑามาศ  ลีระกุล ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Jutamas  Leerakul ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาย นพพล  ศรีสมุทร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line : 4705

 Mr.  Noppon  Srisamut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นางสาว นภัทร  เสมอภาค ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4705  

 Miss  Napat  Samoephak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง นาฏอนงค  บูรณสมภพ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4706

 Mrs.  Nartanong  Buranasompob ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  E-mail : psdnab@ku.ac.th 
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 นาย นิติ  พิศาภาค วท.บ.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 4725

 Mr.  Niti  Pisapak ส.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ☎ 0-2942-8157

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

 นาง เนตรนภา  หาทูล ปวท.(ธุรกิจการเกษตร) ภายใน / internal line : 4714

 Mrs.  Netenapa  Hartool ว.ธุรกิจพิษณุโลก ☎ 0-2942-8158

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

 นางสาว ประมวล  ลือกระจาง ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Pramual  Leukrajang ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8158

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

 นางสาว พนิดา  กุลแพทย บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4708

 Miss  Panida  Gullapat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8157

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

 นางสาว พรลักษณ  ฤกษสมโภชน ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต) ภายใน / internal line : 4709

 Miss  Pornluk  Lurksompoch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8160

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

 นางสาว พันธรียา  บรรจงชีพ ศ.ม. ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Puntreya  Bunchongcheep ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง เพ็ญพิมล  โฉมจันทรจันทร ค.บ.(คหกรรมศาสตร วิชาโทอุตสาหกรรมศิลป) ภายใน / internal line : 4709

 Mrs.  Penpimol  Chomchanchantorn วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8157

 นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ  E-mail : psdnct@ku.ac.th 

 นาย ภัทร  ภิญชวนิชย วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 4715 

 Mr.  Pattara  Pinchavanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

 วิศวกร  E-mail : psdprpn@ku.ac.th 

 นางสาว ภัทรา  วณิชชานนท ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4708

 Miss  Pattra  Wanitchanon ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8157

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

 นางสาว รัชนก  อลงกรณโชติกุล วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Ratchanok  Alongkronchotigul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นางสาว วัชราวรรณ  ปนหุน บธ.ม.(การจัดการ-การตลาด) ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Watcharawan  Punhoon ม.รังสิต ☎ 0-2942-8158

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : psdwrp@ku.ac.th 
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 นางสาว สมใจ  มิใย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 4710

 Miss  Somjai  Miyai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8200

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

 นาย สมพล  นาคเมือง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4703

 Mr.  Sompol  Nakmuang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาย สมภพ  แตมมาลา วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) ภายใน / internal line : 4725

 Mr.  Sompob  Tammala ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8157

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

 นางสาว สยาวไลย  โชคมาเสริมกุล บธ.ม. ภายใน / internal line : 4703

 Miss  Sayawalay  Chokemasermkul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ E-mail : psdnac@ku.ac.th 

 นาย สรวิชญ  วงษพรพันธุ วท.บ.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 4705

 Mr.  Sorravich  Wongpornpan ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2942-8158

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

 นาย สราวุฒิ  สมงาม บธ.บ.(การเงิน) ภายใน / internal line : 4714

 Mr.  Sarawut  Somngam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8160

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

 นางสาว สินีนาฎ  แสงงาม ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4704

 Miss  Sineenat  Sangngarm ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง สุชีรา  จรรยามั่น บธ.ม.(การเงิน) ภายใน / internal line : 4704

 Mrs.  Suchera  Janyaman ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8158

 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ E-mail : psdsrj@ku.ac.th 

 นางสาว อโณทัย  เทวราชสมบูรณ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) ภายใน / internal line : 4709

 Miss  Anothai  Thewaratsomboon ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8157

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

 นาย อนุ  นนทรีย วท.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) ภายใน / internal line : 4716

 Mr.  Anu  Nonsee ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8608

 ชางเขียนแบบ  E-mail : psdann@ku.ac.th 

 นางสาว อาภากร  จิวเจริญ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 4704

 Miss  Arpakorn  Chewcharoen ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8158

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

 นาง อุบล  สุไลมาน บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 4713

 Mrs.  Ubon  Sulaiman ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8160

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : psdubs@ku.ac.th 
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กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ / Vehicle Building and Physical Plant Divisinl

ภายใน / internal line : 1574-8          ☎ 0-2942-8981-5           0-2942-8988

URL : http://www.vehicle.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย นิพนธ  ลิ้มแหลมทอง ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)  ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 701

 Mr.  Niphon  Limleamthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

 ผูบริหาร  E-mail : psdnpl@ku.ac.th

 หัวหนางานซอมบํารุง  

 นาย สุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1574-77,1262 ext. 721

 Mr.  Suttichai  Supipatmongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ บริหารงานทั่วไป E-mail : psdsts@ku.ac.th

 หัวหนางานบริหารและธุรการ  

 นางสาว สุชีพ  จันทอง ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 741 

 Miss  Sucheep  Chanthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

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

 หัวหนางานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ  

 นาย วิเชียร  ลอมวงค อนุปริญญา(การกอสราง) ภายใน / internal line : 4047

 Mr.  Wichean  Lomwong วค.จันทรเกษม E-mail : psdwcl@ku.ac.th

 ชางเทคนิคชํานาญงาน 

 หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต  

 นาย วิเชียร  คนฟู กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) ภายใน / internal line : 1215-6

 Mr.  Wichian  Konfoo ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8981-5

 ชางเทคนิคชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdwek@ku.ac.th

 หัวหนางานยานพาหนะ  

 นาย อัศวิน  ศิริธรรม น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 1574-8 ext. 711

 Mr.  Asawin  Siritum ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8981-5

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

 หัวหนางานสวนและรักษาความสะอาด  

 นาย สมศักดิ์  รักสนิท วท.บ.(การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร) ภายใน / internal line : 1574-7 ext. 761 

 Mr.  Somsak  Raksanit วค.พระนคร ☎ 0-2942-8981-5

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  E-mail : psdssr@ku.ac.th
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 หัวหนางานอาคารและสถานที่ผูจัดการอาคารเรียนรู ( ศร.4)    

 นาย มานพ  เทียนเมืองปก กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1575 ext. 746

 Mr.  Manop  Tieanmueangpuk ม.ศรีนครินทรวิโรฒบางเขน ☎ 0-2942-8981-5

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

 ผูจัดการอาคารสวัสดิการ    

 นาย อดิศร  ศิริสุรักษ ปวส.(ไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1775

 Mr.  Adisron  Sirisulux ว.เอเซียอาคเนย ☎ 0-2942-8314 

 ชางอิเล็กทรอนิกสชํานาญงาน ออกแบบเดินสายซอมแซมไฟฟา,อุตสาหกรรม,

  อาคารที่พักอาศัย,มอเตอรไฟฟา

 ผูจัดการอาคารวิจัยและพัฒนา  

 นาย พัลลภ  พรหมพา ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 108

 Mr.  Pullop  Phompa วค.จันทรเกษม ☎ 0-2579-0113

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญงานพิเศษ  E-mail : psdplp@ku.ac.th

 หัวหนาหนวยชางเครื่องยนต  

 นาย กฤษฎา  โพธิรักษ ปวส.(ฝกหัดครูมัธยม) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 728

 Mr.  Kitsada  Phothilux ว.เขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☎ 0-2942-8981-5

 ชางเครื่องยนตปฏิบัติงาน

 หัวหนาหนวยชางเชื่อมโลหะ  

 นาย บุญถิ่น  จรจัด ปวช.(ชางกลโรงงาน) ภายใน / internal line : 1574 ext. 727

 Mr.  Boontin  Jonjud ว.อาชีวศึกษามหาสารคาม ☎ 0-2942-8981-6

 ชางเทคนิคปฏิบัติงาน

 หัวหนาหนวยทะเบียนขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.  

 นาย ประกาศิต  สุมแกว ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 749

 Mr.  Prakasit  Sumkaew ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8981-5

 ชางเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน  E-mail : psdprsu@ku.ac.th

 หัวหนาหนวยบริการการใชอาคารเรียนรวม 2-3  

 นาย ประเพลิน  เกษมโอภาส ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1445-6

 Mr.  Prapern  Kasemopas ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8119

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

 หัวหนาหนวยสารบรรณและหนวยการเจาหนาที่  

 นาง ปราณี  เทียนเมืองปก ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 731

 Mrs.  Pranee  Tieanmueangpuk วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8981-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญงานพิเศษ  E-mail : psdpnt@ku.ac.th
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 หัวหนาหนวยบานพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎรและหนวยบริการการใชหอประชุม มก.  

 นาย ปรีชา  เกื้อแกว ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1574 ext. 753

 Mr.  Preecha  Kuakaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

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

 หัวหนาหนวยชางเครื่องปรับอากาศ  

 นาย ยงยุทธ  เปยมขําดี บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1574-8 ext. 781

 Mr.  Yongyut  Piamkhumdee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-4

 วิศวกรเครื่องกลชํานาญงานพิเศษ  E-mail : psdyyp@ku.ac.th

 หัวหนาหนวยการเงิน  

 นาง วราศรี  ศรีวุฒิชาญ ค.บ.(สหกรณ) ภายใน / internal line : 1574-7 ext. 736

 Mrs.  Warasri  Sriwutthichan วค.สงขลา ☎ 0-2942-8981-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญงานพิเศษ  E-mail : psdwss@ku.ac.th 

 หัวหนาหนวยชางโทรศัพท  

 นาย วิชัย  มินสุวรรณ ปวช.(ชางไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1574-8 ext. 723

 Mr.  Wichai  Minsuwan ร.ร.กนกเทคโนโลยี ☎ 0-2942-8981-5

 ชางไฟฟาชํานาญงาน  E-mail : psdwcm@ku.ac.th

 ผูจัดการอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  

 นาย วิโรจน  พวงพิกุล ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1238

 Mr.  Viroj  Phuangpikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5869

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

 ผูจัดการอาคารสารนิเทศ 50 ป  

 นาย นิพนธ  ปานสอน วท.บ.(การสงเสริมและสื่อสารการเกษตร) ภายใน / internal line : 4001-2

 Mr.  Niphon  Pansorn วค.พระนคร ☎ 0-2942-8994

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

 ผูจัดการอาคารจอดรถประตูงามวงศวาน 1  

 นาย วิเชียร  ลอมวงค อนุปริญญา(การกอสราง) ภายใน / internal line : 4047

 Mr.  Wichean  Lomwong วค.จันทรเกษม E-mail : psdwcl@ku.ac.th

 ชางเทคนิคชํานาญงาน

 หัวหนางานหนวยชางไฟฟา  

 นาย สนิท  ปนประดับ ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1574 ext. 724

 Mr.  Sanit  Pinpradub ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8981-5

 ชางไฟฟาชํานาญงานพิเศษ ชางไฟฟากําลัง E-mail : psdsnpd@ku.ac.th
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 หัวหนาหนวยจัดเก็บคาธรรมเนียมและสาธารณูปโภคและหนวยบัญชี  

 นาง สาคร  พงษนิล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 744

 Mrs.  Sakorn  Pongnil ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8981-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญงานพิเศษ  E-mail : psdskpn@ku.ac.th

 นาย คงกฤช  รักษสังข ปวส.(ชางไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1216

 Mr.  Kongkrit  Ruxsung รร.เซนจอนหโปลีเทคนิค ☎ 0-2968-0841

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

 นาย ตั๋น  นิลมาติ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1445-6

 Mr.  Tan  Nillamath ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8119

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

 นาย ธานี  คําเมือง ค.บ.(อุตสาหกรรมศึกษา) ภายใน / internal line : 4004

 Mr.  Tarnee  Khummuang วค.พระนคร ☎ 0-2942-8991

 ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  E-mail : psdtnk@ku.ac.th

 นาย ปรัชญา  ปณิธิกุล ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 753

 Mr.  Pradya  Panitikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นาย เพิ่มยศ  ชัยขวัญ ปวส.(ไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1080

 Mr.  Permyos  Chaikhwn ว.เทคนิคชัยนาท ☎ 0-2942-8981

 ชางไฟฟาชํานาญงาน  E-mail : psdpyc@ku.ac.th

 นาย วีรพัฒน  นามกระโทก ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1445-6

 Mr.  Weerapat  Namkrathok ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8119

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 นาย สมเจตน  จักษุรัตน กษ.บ.(การจัดการการผลิตพืช) ภายใน / internal line : 1776,1574 ext. 759

 Mr.  Somjate  Jaksurat ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8314

 นักวิชาการเกษตร

 นาย สมพงษ  ทั่งบุญ ปวส.(ชางเครื่องยนตเบนซินและดีเซล) ภายใน / internal line : 1574-5 ext. 720

 Mr.  Somphong  Thantboon ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8981-4

 ชางเครื่องยนตชํานาญงาน
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กองว�เทศสัมพันธ / International Affairs Divisionl

ภายใน / internal line : 4151-9    ☎ 0-2942-8171-3, 0-2942-8857-8     0-2942-8170, 0-2942-8726

E-mail : fro@ku.ac.th         URL : http://www.intaff.ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย สมศักดิ์  ทับทิมทอง บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 4151,4180

 Mr.  Somsakdi  Tabtimthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8171

 ผูบริหาร  E-mail : psdsst@ku.ac.th

 หัวหนางานสารนิเทศ  

 นาง หทัยทรรศ  เสมชูโชติ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)  ภายใน / internal line : 4156

 Mrs.  Hathaitus  Semchuchot ม.นเรศวร ☎ 0-2942-8684

 นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ  E-mail : psdhtt@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ  

 นาง ประพิศ  แสงอรุณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4152

 Mrs.  Prapis  Sangaroon วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8172

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

 นาง นงคลักษณ  เที่ยงธรรม บธ.ม.(การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ) ภายใน / internal line : 4177

 Mrs.  Nongluck  Thiengtham จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8683

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

 นาง รัตมา  ใชไหวพริบ วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 4158

 Mrs.  Rattama  Chaivaiprib ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8858

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

 นางสาว รุจิรา  พงษเจตสุพรรณ ศศ.ม.(การจัดการงานสาธารณะ) ภายใน / internal line : 4178

 Miss  Rujira  Pongjetsupan ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8683

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

 นางสาว ศหลิน  เดียวสุรินทร สค.ม.(สิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 4155

 Miss  Salin  Deosurin ม.มหิดล ☎ 0-2942-8173

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

 นาง สมบูรณ  สมมัจฉา ค.บ.(สังคมศึกษา) ภายใน / internal line : 4160

 Mrs.  Somboon  Sommajcha ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8172

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

 นางสาว สุธีนี  สุทธิศรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตรศิลปะ) ภายใน / internal line : 4154,4157

 Miss  Suthinee  Sutthisri ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8725

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

 นางสาว อารยา  พีชผล อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภายใน / internal line : 4177

 Miss  Araya  Bijaphala จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8683

 นักวิเทศสัมพันธ  E-mail : psdmsb@ku.ac.th
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สำนักงานบร�การว�ชาการ / The Office of Academic Service

ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 410, 414,        ☎ 0-2942-8812-5 ext. 410,        7 0-2942-8737, 

 416-420, 2050-51   414, 416-420     0-2942-7605

E-mail : owpp@ku.ac.th  URL : http://www.kuservice.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นางสาว รัตติญา  ศริดารา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 401

 Miss  Rattiya  Saridara ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2940-7110

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

 หัวหนางานทรัพยสินทางปญญา(ผูปฏิบัติหนาที่)  

 นาง นวกมล  จีราคม น.ม.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 506

 Mrs.  Navakamon  Geerakhom ม.รามคำแหง ☎ 0-2940-8812-5

 นิติกร  E-mail : psdnmm@ku.ac.th

 หัวหนางานธุรการ(ผูรักษาราชการแทน)   

 นาง รัตนศศิร  สุนทรนิธิกุล ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 414

 Mrs.  Ratsasi  Soonthonitikul ม.รามคำแหง ☎ 0-2940-8812-5

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

 หัวหนางานบริการวิชาการ(ผูรักษาราชการแทน)  

 นางสาว วราภรณ  ภายศรี ศศ.บ.(นิเทศศาสตรการประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 2050 ext. 410

 Miss  Varapon  Paysri ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2940-8812-5

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

 หัวหนางานพัฒนาธุรกิจ(ผูปฏิบัติหนาที่)  

 นาง สิริดาว  จันทรสุข M.B.A.(Finance) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 528

 Mrs.  Siridao  Juntarasook The U.of Tennessee at Chattanooga,USA ☎ 0-2942-8925

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

 นางสาว กุลวดี  เตลิงคพันธ ศศ.ม.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 501

 Miss  Kunlawadee  Talengkapun ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2940-8812-5

 เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ  E-mail : psdklwd@ku.ac.th

 นางสาว ชนิกา  สันติวัฒนธรรม วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 412

 Miss  Chanika  Suntiwattanathum ม.ศิลปากร ☎ 0-2940-8812-5

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

 นางสาว ชฎาภรณ  แซตั้ง บธ.ม.(การเงิน) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 502

 Miss  Chadaporn  Saetang ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2940-8812-5

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

 นาง ทิภาภรณ  อุตรารัชตกิจ บธ.ม.(บัญชี) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 420

 Mrs.  Tipaporn  Utraratchkij ม.หอการคาไทย ☎ 0-2940-8812-5

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : pptctpu@ku.ac.th
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สำนักงานทรัพยสิน / The Office of Property Management

 ภายใน / internal line : 1264, 1771-2          ☎ 0-2561-4749, 0-2942-8727          7 0-2561-4750

 E-mail : ap@ku.ac.th  URL : http://www.asset.ku.ac.th

 นางสาว เณริศา  สัตโกวิท วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 505

 Miss  Nerisa  Sattagowit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8929

 นักวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา E-mail : psdnss@ku.ac.th

 นางสาว ปุณนมาส  ธรรมรัตน วท.ม.(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 505

 Miss  Punnamas  Tammarate ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2940-8812-5

 นักวิทยาศาสตร สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม E-mail : psdpmtr@ku.ac.th

 นาย พิสิษฐ  รัตนมานพสกุล กศ.บ.(สังคมศึกษา) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 2051

 Mr.  Pisit  Rattanamanopsakul ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ☎ 0-2940-8812-5

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

 นางสาว ภูชิดา  สกุลรัตน บธ.ม.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 417

 Miss  Puchida  Sakoolratana ม.รามคำแหง ☎ 0-2940-8812-5

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

 นางสาว วันวิสา  เกตุแกว บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 418

 Miss  Wanwisa  Kadkeaw ม.แมโจ ☎ 0-2940-8812-5

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

 นางสาว ลาภมณี  รักแจง ศษ.บ.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 404

 Miss  Lapmanee  Rakjang ม.ศิลปากร ☎ 0-2940-8812-5

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

 นางสาว สมฤทัย  พันธบุตร บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 416

 Miss  Somruethai  Panthabutr ส.ราชภัฎสวนสุนันทา ☎ 0-2940-8812-5

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

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง ปยฉัตร  ชางเหล็ก วท.ม.(การสื่อสารเพื่อการพัฒนา) ภายใน / internal line : 1264 ext. 113

 Mrs.  Piyachat  Changlek ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4749

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

 หัวหนางานวางแผนพัฒนาทรัพยสิน  

 นาง กิตญา  ศรีทองคำ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1264 ext. 130

 Mrs.  Kittaya  Srithongkum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4749

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : psdkys@ku.ac.th
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เคยู อเวนิว / KU Avenue 

ภายใน / internal line : 1773          ☎ 0-2561-4753

 นางสาว จารุณี  พรมแสน น.บ. ภายใน / internal line : 1264 ext. 120, 1771-2

 Miss  Charuni  Phromsaen ม.รามคำแหง ☎ 0-2561-4749

 นิติกร  E-mail : psdcrnp@ku.ac.th

 นางสาว ยุพา  ปนสลัก ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1264

 Miss  Yupha  Pinsalak ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2561-4749

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

 นาง อรัญญา  อ่ำเอกกิจ วท.บ.(ทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1264 ext. 131, 1771-2

 Mrs.  Aranya  Am-ekkit ส.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2561-4749, 0-2942-8843

 ชางเทคนิค  E-mail : psdaya@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

 นาง นฤชล  สรวิภูกุนทร บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1773

 Mrs.  Naruechol  Sorvipukutorn ม.หอการคาไทย ☎ 0-2561-4753

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

 เลขานุการโครงการ  

 นาง มณีกาญ  ธีระศิริศิลป บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1773

 Mrs.  Maneekarn  Teerasirisil ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2561-4753

 นักประชาสัมพันธ  E-mail : psdmgp@ku.ac.th

 ชื่อผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว สุวรรณี  หนีภัย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1773

 Miss  suwannee  Nipay ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2561-4753

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

 ผูจัดการ / Manager

 นาง วันทนี  โกวิทางกูร อ.ม. ภายใน / internal line : 2047 ext. 102

 Mrs.  Wantanee  Kowitangkul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8063-7

 บรรณารักษ  E-mail : libwtk@ku.ac.th

ศูนยหนังสือมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร / Kasetsart University Book Center

ภายใน / internal line : 2405          ☎ 0-2942-8063-7          7 0-2579-9596-7

URL : http://kubook.ku.ac.th
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ศูนยผลิตภัณฑนม มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร / Kasetsart University Dairy Center

 ภายใน / internal line : 1348          ☎ 0-2579-9594, 0-2579-1876          7 0-2549-1876

E-mail : kudc@ku.ac.th   URL : http://www.dairy.ku.ac.th/

สำนักงานตรวจสอบภายใน / Office of Internal Auditing

ภายใน / internal line : 4821-5, 4827-9          ☎ 0-2942-8116, 0-2942-8164          7 0-2942-8164

E-mail : psd.oia@ku.ac.th   URL : http://ia.psd.ku.ac.th

 ผูเชี่ยวชาญประจำสำนักงาน / Specialist

 นาย ประวีร  วิชชุลตา Ph.D.(Animal Science) ภายใน / internal line : 1348 ext. 106

 Mr.  Pravee  Vijchulata U.of Florida ☎ 0-2579-9594

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

 ผูจัดการ / Manager

 นาง สมจิต  สุรพัฒน Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 1348 ext. 111

 Mrs.  Somjit  Surapat U.Kansas State ☎ 0-2579-9594

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

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง ประไพพิศ  ลลิตาภรณ ศ.ม. ภายใน / internal line : 4821

 Mrs.  Prapaipit  Lalitaporn ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8116 

 นักตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  E-mail : psdppl@ku.ac.th

 นาง จิตริณีย  หลอวิจิตร บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 4823-4

 Mrs.  Chitrinee  Lovichit ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8116

 นักตรวจสอบภายใน  E-mail : psdcnl@ku.ac.th

 นาย ชัยวัฒน  สุทธิวิเศษ บธ.ม.(การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 4829

 Mr.  Chaiwat  Suthiwiset ม.รังสิต ☎ 0-2942-8116

 นักตรวจสอบภายใน  E-mail : psdcwsv@ku.ac.th

 นาง พงศพงา  เนตรหาญ ศศ.ม.(รัฐศาสตร)  ภายใน / internal line : 4827

 Mrs.  Pongpanga  Netharn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8116,0-2942-8500

 นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  E-mail : psdppn@ku.ac.th

 นางสาว สุชาดา  ตันโชติกุล วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 4823-4

 Miss  Suchada  Tanchotikul ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2942-8116

 นักตรวจสอบภายใน  E-mail : psdsdt@ku.ac.th

 นาง อัจฉรา  เฮียงโฮม บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 4828

 Mrs.  Achara  Hienghom ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8116

 นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  E-mail : psdarh@ku.ac.th 
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สำนักงานกฎหมาย / Office of The Legal

ภายใน / internal line : 4191-4195          ☎ 0-2579-0113 ext. 4191-4195          7 0-2942-7050

E-mail : psdnrc@ku.ac.th, psdsslk@ku.ac.th  URL : http://legal.psd.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาย ฉัตรชัย  จรูญพงศ น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 4191

 Mr.  Chatchai  Charoonpong ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

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

 นาย ญาณากร  จันทวี น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 4194

 Mr.  Yanakorn  Juntavee ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdykj@ku.ac.th

 นางสาว นิสิตา  คงแกว น.บ. ภายใน / internal line : 4193

 Miss  Nisita  Kongkaew ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdnst@ku.ac.th

 นาย รุงโรจน  โพธิ์สุวรรณ น.บ. ภายใน / internal line : 4193

 Mr.  Rungroch  Posuwan ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdrry@ku.ac.th

 นาง วิภาวดี  จันทวรรณ น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 4193

 Mrs.  Wiphawadi  Chantawan ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdwdt@ku.ac.th

 นาง สิรินันท  อุณหโภคา ศศ.บ.(สวัสดิการสังคม) ภายใน / internal line : 4192

 Mrs.  Sirinan  Unahabhokha ม.เกริก ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

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

 นาง สุนิสา  สมดวง น.บ.(กฏหมาย) ภายใน / internal line : 4195

 Mrs.  Sunisa  Somduang ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdsslk@ku.ac.th

 นางสาว อัจฉราวรรณ  ฉัตรเวทิน น.บ.(นิติศาสตร) ภายใน / internal line : 4195

 Miss  Acharawan  Chatvatin ม.กรุงเทพ ☎ 0-2942-7050, 0-2579-0113

 นิติกร  E-mail : psdarw@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาย เจริญ  กระบวนรัตน ค.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 102

 Mr.  Chareon  Krabuanrat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8772-3

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

สำนักการกีฬา / Sports Office

ภายใน / internal line : 1592, 1583          ☎ 0-2942-8772-3          7 0-2940-6897 ext. 0

E-mail : kusports@ku.ac.th  URL : http://www.sp.ku.ac.th
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 หัวหนาฝายอาคารสถานที่และสนามกีฬา  

 นาย มีลาภ  นัฏสถาพร บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 111

 Mr.  Meelap  Nutsathaporn ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8772-3

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

 หัวหนาฝายการเงิน  

 นาง พัตรศรัณย  สุทธิกรกมล บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1592 ext. 114

 Miss  Prattasarun  Sutthikornkamol ม.กรุงเทพ ☎ 0-2942-8774

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

 หัวหนาฝายบำรุงรักษา  

 นาย มีลาภ  นัฏสถาพร บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 111

 Mr.  Meelap  Nutsathaporn ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8772-3

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

 หัวหนาฝายฝกสอน  

 นาย พัฒนธนันตร  ตนานุประวัติ วท.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Phatthanan  Tananuprawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8774

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

 รองหัวหนาฝายบำรุงรักษา  

 นาย ภัทรชัย  แกวเกตุ โรงเรียนบานวังแฟน จ.แพร ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Pattarachai  Kaewket  ☎ 0-2942-8774

 พนักงานทั่วไป บ 1

 รองหัวหนาฝายสวัสดิการ  

 นาย สุริยัน  สุวรรณกาล ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Suriyan  Suwankan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8774

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

 นางสาว นุกูล  มวงพิทักษ พบ.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 125

 Miss  Nukun  Muangpitak ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8772

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

 นาง ภสพร  สันตะจิตโต บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1262

 Mrs.  Pasaporn  Sunthachitho ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8772

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  E-mail : rdisos@ku.ac.th

 นาย มาโนช  สุวรรณศิลป ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 117

 Mr.  Manote  Suwansilp ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8772-3

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

 นาย ยงยุทธ  ตันสาลี ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1592 ext. 121

 Mr.  Yongyuth  Tansalee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8772

 บุคลากร  E-mail : psdyyt@ku.ac.th
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โครงการพัฒนาว�ชาการ โครงการบร�การสอนนักกีฬาวายน้ำโปโลน้ำ และวายน้ำเบ้ืองตน

        ☎ 0-2579-2744        7 0-2579-2744

 นาย วรวุฒิ  กุลวงษ ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 120

 Mr.  Worawut  Kulavong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8772

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

 นางสาว อนงคพรรณ  ขอพรกลาง ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 1583,1592 ext. 104

 Miss  Anongphan  Khorpornklang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8772

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

 นางสาว อรอนงค  ยืนยง บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1750-1 ext. 105

 Miss  Orn-anong  Yuenyong ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8772-3

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

 นาย โอฬาร  วรัญญานนท บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Oran  Varanyanont ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8772

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

 ประธานโครงการ / Chairman 

 นาย สุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Suttichai  Supipatmongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2744

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

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว นภาพร  สมบัติศรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1262

 Miss  Napaporn  Sombutsri ม.รามคำแหง ☎ 0-2579-2744

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว อนุธิดา  อักษรกูล ศศ.บ.(พลศึกษา)  ภายใน / internal line : 1262

 Miss  Anutida  Aksronkun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2744

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 ผูจัดการสระวายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ  

 นาย สุทธิชัย  สุพิพัฒนมงคล ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1262

 Mr.  Suttichai  Supipatmongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8981-4

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

สระวายน้ำจ�ฬากรณวลัยลักษณ

ภายใน / internal line : 1262          ☎ 0-2579-2744          7 0-2579-2744

URL : http://www.cac.ku.ac.th
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สถานพยาบาลมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร / Infirmary of Kasetsart University

ภายใน / internal line : 1138-9, 1278, 1281-2    ☎ 0-2579-0030, 0-2940-6630-1    7 0-2579-0030 ext. 102

E-mail : infirmary@ku.ac.th  URL : http://www.inf.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง นงเยาว  อัศวเลิศแสง พ.บ.(กุมารเวชศาสตร) ภายใน / internal line : 1281-2 ext. 231

 Mrs.  Nongyao  Asawalertsaeng ม.เชียงใหม ☎ 0-2940-6959

 แพทยชำนาญการพิเศษ  E-mail : psdnya@ku.ac.th

 นาง กฤษณา  จริยโกศล ภ.ม.(เภสัชวิทยา) ภายใน / internal line : 1281-2 ext. 116-7

 Mrs.  Kritsana  Jariyakosol จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-0030

 เภสัชกร  E-mail : psdksn@ku.ac.th

 นาง กุลพัชฌาณ  หงษวิวัฒน ท.บ.(ทันตกรรมทั่วไป) ภายใน / internal line : 1281-2 ext. 233

 Mrs.  Kulpatcha  Hongwiwat ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 ทันตแพทย ทันตกรรมทั่วไป E-mail : psdkwn@ku.ac.th

 นาย จตุรวิทย  พิมพทอง ศศ.ม.(การศึกษาผูใหญ) ภายใน / internal line : 1281-2 ext. 236

 Mr.  Jaturawit  Pimtong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2940-6630-1

 นักวิชาการพัสดุ

 นาง จำนงค  แถวจันทึก พย.บ. ภายใน / internal line : 1281

 Mrs.  Jamnong  Tawjunteuc จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdjnt@ku.ac.th

 นางสาว จีรภา  หาญณรงค รป.ภ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1281 ext. 101,111

 Miss  Jeerapha  Hannarong ม.เจาพระยา ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdjph@ku.ac.th

 นางสาว บุศรินทร  ชาญกิจการยนต บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1281-2 ext. 234

 Miss  Busarin  Chankitkanyon ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ☎ 0-2940-6630-1

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

 นางสาว ปทิดา  รัตนอารีกุล ภ.บ. ภายใน / internal line :1281-2 ext. 116-7

 Miss  Patida  Ratana-ar-reekul ม.เชียงใหม ☎ 0-2579-0030

 เภสัชกร  E-mail : psddrn@ku.ac.th

 พันตำรวจโท ปรีชา  รุงศักดิ์แสงมณี พ.บ. ภายใน / internal line :1281-2

 Pol.Lt.Col.  Preecha  Rungsaksangmanee  ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 แพทย สูติ-นรีเวช E-mail : psdpcr@ku.ac.th

 นาง ปยะพันธุ  บุนนาค ท.บ. ภายใน / internal line :1281-2 ext. 419

 Mrs.  Piyaphand  Bunnag ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 ทันตแพทย  E-mail : psdppb@ku.ac.th
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หอจดหมายเหตุ / Kasetsart University Archieves

ภายใน / internal line : 1777 ext. 426-430         ☎ 0-2942-8616 ext. 426-430         7 0-2940-6689

E-mail : archieves@ku.ac.th  URL : http://www.archives.psd.ku.ac.th

 นาย ภัฏฏ  วงษจินดา วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1138-9 ext. 221

 Mr.  Phat  Wongchinda ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2940-6630-1

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

 นาย วรรธนะ  แถวจันทึก วท.บ.(กายภาพบำบัด) ภายใน / internal line : 1138-9 ext. 222

 Mr.  Wattana  Tawjunteuc ม.ขอนแกน ☎ 0-2579-0030, 0-2940-6630

 นักกายภาพบำบัด  E-mail : psdwnt@ku.ac.th

 นาง สุรีรักษ  ดิเรกลาภ พย.บ. ภายใน / internal line : 1281

 Mrs.  Sureeruk  Direklarp ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdsrd@ku.ac.th

 นาง เสาวรส  บุญมุสิก พย.บ.(การพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง) ภายใน / internal line : 1281 ext. 213

 Mrs.  Saowaros  Boonmusig ว.พยาบาลสระบุรี ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdsrb@ku.ac.th

 นาง แสงอรุณ  สุนปาน พย.บ.(การพยาบาลอายุรศาสตร) ภายใน / internal line : 1281

 Mrs.  Sangaroon  Soonpan ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 พยาบาลชำนาญการพิเศษ  E-mail : psdsas@ku.ac.th

 นาง แสงอรุณ  อุดมสุข พย.บ. ภายใน / internal line : 1281

 Mrs.  Saengaroon  Udomsook จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdsru@ku.ac.th

 นาง อุมาพร  จันทรประเสริฐ  พย.บ.(พยาบาลศาสตร) ภายใน / internal line : 1281

 Mrs.  Umaporn  Chanprasert ม.มหิดล ☎ 0-2579-0030

 พยาบาล  E-mail : psdupc@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง พิบูลศิลป  วัฑฒนะพงศ อ.ม. ภายใน / internal line : 1777 ext. 426

 Mrs.  Piboonsin  Wattanapongse จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8616

 บรรณารักษเชี่ยวชาญ  E-mail : upvp@ku.ac.th

 นางสาว ปทมา  คงศักดิ์ไพบูลย ศศ.ม.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 1777 ext. 427

 Miss  Pattama  Kongsakpaiboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8616

 นักจดหมายเหตุ  E-mail : psdptmk@ku.ac.th

 นางสาว พฎา  พุทธสมัย วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1777 ext. 426

 Miss  Pada  Bhudhasamai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8616

 นักเอกสารสนเทศ  E-mail : psdpdb@ku.ac.th
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โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตสุพรรณบุร� / Suphan Buri Campus Establishment Project

ภายใน / internal line : (บางเขน) 4036-8, 4853,      ☎ (บางเขน) 0-2942-8129,      7 (บางเขน) 0-2942-8129,

 71194,  0-2942-8838,

 (สุพรรณบุร�) 71191   (สุพรรณบุร�) 0-3552-1260    (สุพรรณบุร�) 0-3552-2946 

E-mail : sbc.ep@ku.ac.th  URL : http://www.sbc.ku.ac.th/

 นางสาว สินิทธ  สิทธิเสรีชน บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1777 ext. 430
 Miss  Sinit  Sithiserichon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8616
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : psdsnsc@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director
 นาย ชูเกียรติ  รักซอน วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 4038
 Mr.  Chukiat  Ruksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 รศ. / Assoc.Prof. สงเสริมการเกษตร การฝกอบรม E-mail : eatchr@ku.ac.

 เลขานุการ  
 นางสาว กุสุมา  สายสนิท ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 4036
 Miss  Kusuma  Saisanit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  E-mail : sbckss@ku.ac.th

 นาย ชูโชค  ชูเจริญ ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 4037,4853
 Mr.  Choochoke  Choocharoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : kpsccc@ku.ac.th

 นาย ณรงคศักดิ์  เทียมถนอม บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 4037
 Mr.  Narongsak  Thiemtanom ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : sbcnst@ku.ac.th

 นาย นพดล  ประเสริฐสินเจริญ วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) ภายใน / internal line : 4037
 Mr.  Noppadol  Prasetsincharoen ม.มหิดล ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer พยาธิวิทยาคลินิค,เคมีคลินิค,ภูมิคุมกันวิทยา E-mail : sbcndp@ku.ac.th

 นางสาว ปรางฉาย  ปรัตคจริยา บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 71146
 Miss  Prangchay  Paratkajaraiya ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer  E-mail : sbcpcp@ku.ac.th

 นาง ปยภาคย  ภูมิภมร คศ.ม.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 4037,4853
 Mrs.  Piyapak  Bhumibhamon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer คหกรรมศาสตร E-mail : kbcpys@ku.ac.th

 นาย พิทักษ  จงวัฒนกูล วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 71191
 Mr.  Pitak  Jongwattanakul วค.สวนดุสิต ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : kpsptj@ku.ac.th

 นาย พูนศักดิ์  ทิพยศิริ ศศ.ม.(พลศึกษา)  ภายใน / internal line : 71191
 Mr.  Poonsak  Tipsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : sbcpst@ku.ac.th
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โครงการปร�ญญาตร�การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคพิเศษ

ภายใน / internal line : 71191         ☎ 0-3552-1260

E-mail : sbcywd@ku.ac.th  http://www.htm.sbc.ku.ac.th/

 นาย สมคิด  ปราบภัย ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) ภายใน / internal line : 4037
 Mr.  Somkid  Prabpai ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อนามัยสิงแวดลอม E-mail : sbcskp@ku.ac.th 
  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

 นางสาว สุรัสวดี  อรุณวรากรณ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4037,4853
 Miss  Suratwadee  Arunwarakorn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ E-mail : sbcsda@ku.ac.th

 นางสาว เสาวคนธ  บุญสมธป ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) ภายใน / internal line : 71146
 Miss  Saowakon  Boonsomtob ม.นเรศวร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว E-mail : sbcswk@ku.ac.th

 นาย อุบล  ทองปญญา วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 4037,4853
 Mr.  Ubon  Thongpanya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838,0-2942-8129
 อาจารย / Lecturer ผูฝกสอนกีฬายิงปน,วิทยาศาสตรการกีฬา, E-mail : sbcubt@ku.ac.th
  เทคโนโลยีการศึกษา

 ประธานโครงการ  
 นางสาว กัญจนา  ธีระกุล D.Agr. ภายใน / internal line : 4852
 Miss  Gunjana  Theeragool U.Hiroshima ☎ 0-2942-8129
 รศ. / Assoc.Prof. Molecular Biology and genetic engineering E-mail : fscignt@ku.ac.th 
  of bacteria

 เลขานุการโครงการ  
 นางสาว กุสุมา  สายสนิท ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 4036
 Miss  Kusuma  Saisanit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8838
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  E-mail : sbckss@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  
 นางสาว ยุวดี  เกตุมณี วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ภายใน / internal line : 71191
 Miss  Yuwadee  Ketmanee ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม) ☎ 0-3552-1260
 นักวิชาการศึกษา ม.มหิดล E-mail : sbcywd@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  
 นาย ทรงศักดิ์  นุยสินธุ ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 4075
 Mr.  Songsak Nuisin มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8617
 ผศ. / Assist. Prof การบริหารทางพลศึกษา E-mail : fedussn@ku.ac.th

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ

ภายใน / internal line : 4075         ☎ 0-2942-8167

E-mail : sbcsyk@ku.ac.th
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โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชารัฐศาสตร(ภาคพิเศษ)

ภายใน / internal line : 4037,4853         ☎ 0-2942-8838

E-mail : sbcbcs@ku.ac.th

พิพิธภัณฑองคความรูและธนาคารองคความรูอัจฉร�ยะ

ภายใน / internal line : 2065,1936 ext.221         ☎ 0-2942-7580-1

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว กุสุมา  สายสนิท ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 4036

 Miss  Kusuma  Saisanit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8838

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว สุกัญญา  กุลแกว วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 4075

 Miss  Sukanya  Kulkaew ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8167

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

 ประธานโครงการ  

 นาย ชูเกียรติ  รักซอน วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 4038

 Mr.  Chukiat  Ruksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8838

 รศ. / Assoc.Prof. สงเสริมการเกษตร การฝกอบรม E-mail : eatchr@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว กุสุมา  สายสนิท ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 4036

 Miss  Kusuma  Saisanit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8838

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นาง เบ็ญจมาศ  จุฬาโอฬาร บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 4037,4853

 Mrs.  Benchamas  Chulaolarn ม.เกริก ☎ 0-2942-8838

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

 ผูอำนวยการ / Director

 นาย ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร Dr.Sci.(Ecophysiology) ภายใน / internal line : 2065

 Mr.  Sornprach  Thanisawanyangkura U. of Paris Sud(XI),France ☎ 0-2942-7580-1

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยา E-mail : fscistw@ku.ac.th

 นางสาว ศกลวรรณ  ประสิทธิ์วิไล วท.ม.(ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล) ภายใน / internal line : 2065,1936 ext. 221

 Miss  Sakonwan  Prasitwilai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-7580-1

 นักวิจัย Cell and Molecular Biology E-mail : psdskw@ku.ac.th
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ศูนยการศึกษานานาชาติ / International Studies Center

ภายใน / internal line : 1190-1         ☎ 0-2562-0985, 0-2942-8655         7 0-2562-0985

E-mail : ku.oip@ku.ac.th  URL : http://www.interprogram.ku.ac.th

ศูนยความรวมมือทางว�ชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center)

ภายใน / internal line : 2073         ☎ 0-2942-7623, 0-2942-7625         7 0-2942-7624

E-mail : doras@ku.ac.th  URL : http://doras.psd.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาย พูนพิภพ  เกษมทรัพย Ph.D.(Plant Physiology) ภายใน / internal line : 1192

 Mr.  Poonpipope  Kasemsap U.CALIFORNIA DAVIS ☎ 0-2562-0985

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาการผลิตพืช E-mail : iscppk@ku.ac.th

 รองผูอำนวยการฝายบริหาร  

 นาย กุมุท  สังขศิลา Ph.D.(Soil Science) ภายใน / internal line : 1192

 Mr.  Kumut  Sangkhasila U.Oregon State ☎ 0-2562-0985

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

  GIS

 รองผูอำนวยการฝายวิชา  

 นาย วิบูลย  จงรัตนเมธีกุล Ph.D.(Entomology) ภายใน / internal line : 1192

 Mr.  Wiboon  Chongrattanameteekul U.Purdue ☎ 0-2562-0985

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช E-mail : agrwbc@ku.ac.th

 นาย วัฒนชัย  ทองธีรภาพ วท.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1192

 Mr.  Wattanachai  Thongteeraparp ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0985

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

 ผูอำนวยการ / Director

 นาย ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร Dr.Sci.(Ecophysiology) ภายใน / internal line : 2073

 Mr.  Sornprach  Thanisawanyangkura U. of Paris Sud(XI),France ☎ 0-2942-7623

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยา E-mail : fscistw@ku.ac.th

 นางสาว ดวงรัตน  ศตคุณ ปร.ด.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 2073

 Miss  Duangrat  Satakhun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-7623

 นักวิจัย Ecophysiology E-mail : psddrsk@ku.ac.th

 นางสาว อรอุมา  ดวงงาม วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2073

 Miss  Orn-Uma  Duangngam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-7623

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : psdomd@ku.ac.th
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ศูนยว�ชาบูรณาการ หมวดว�ชาศึกษาทั่วไป / KU Integrated General Education 

ภายใน / internal line : 4014, 4016-8          ☎ 0-2942-8996          7 0-2942-8996

E-mail : iged@ku.ac.th   URL : http://ku-iged.project.ku.ac.th

ศูนยประสานเพื่อการพัฒนาสูความเปนเลิศ / Network of Excellence Center

ภายใน / internal line : 2070          ☎ 0-2942-7615          7 0-2942-7616

URL : http://www.nec.psd.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง  วรรณดา สุจริต Ph.D.(Veterinary Anatomy) ภายใน / internal line : 4018

 Mrs.  Vanda  Sujarit U.Minnesota ☎ 0-2942-8996

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

 นาง  จารุณี  สอนนอย ศษ.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line : 4017

 Mrs.  Jarunee  Sonnoi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8996

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

 นางสาว  วรรณา  บุญอินทร วท.บ.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 4016

  Miss  Wanna  Boonin วค.เชียงราย ☎ 0-2942-8996

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

 นาย  วุฒิพันธ  พิทักษเนติกุล    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 4014 

 Mr.  Wutthiphan  Phithaknetikul ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-2942-8996 

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

 นาง  ศิริจันทร  แตสกุล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4014,4016-7

   Mrs.  Sirichan  Teasakul ส.ราชภัฏสวนสุนันทา ☎ 0-2942-8996

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

 ผูอำนวยการ  / Director

 นาง วราภา  มหากาญจนกุล Ph.D.(Food Science and Technology) E-mail : fagiwpm@ku.ac.th

 Mrs.  Warapa  Mahakarnchanakul The U. of Georgia,USA

 ผศ. / Assist.Prof. Microbial stress response

 นางสาว พิมลพร  พงศทองคำ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 1208-10 ext. 307 

 Miss  Pimolporn  Pongtongkam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-7990

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

 นางสาว รยากร  นกแกว วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 2120

 Miss  Rayakorn  Nokkaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 นักวิจัย  E-mail : psdryk@ku.ac.th

 นางสาว วรารัตน  หาคำ วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 1401  ext. 27

 Miss  Vararat  Hakham ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8109

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : padvrh@ku.ac.th
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ศูนยนวัตกรรมว�ทยาการอาหาร

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานยางพารา / 

Center of Excellence on Natural Rubber of Kasetsart University

ภายใน / internal line : 2073          ☎ 0-2942-7623          7 0-2942-7624

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานปาลมน้ำมัน / Center of Excellence - Oil 

Palmภายใน / internal line : 2120          ☎ 0-2562-5555          7 0-2562-5555

URL : http://www.coe-op.center.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director  

 นางสาว สิรี  ชัยเสรี Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 1043

 Miss  Siree  Chaiseri U.Pennsylvania State, USA ☎ 0-2942-8629-35

 รศ. / Assoc.Prof.  E-mail : siree.c@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาย พูนพิภพ  เกษมทรัพย Ph.D.(Plant Physiology) ☎ 0-2579-0308

 Mr.  Poonpipope  Kasemsap U.of  California  Davis, USA E-mail :  agrppk@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof.

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาย วิทยา  ปนสุวรรณ Ph.D.(Wood Chemistry) ภายใน / internal line : 2120

 Mr.  Vittaya  Punsuvon U.Missisppi State, USA ☎ 0-2562-5555

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

 รองผูอำนวยการ  

 นาง วารุณี  ธนะแพสย วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1610-7 ext. 506

 Mrs.  Warunee  Thanapase ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8600-3

 นักวิจัย  E-mail : aapwnt@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาง อรอนงค  นัยวิกุล Ph.D.(Cereal Chemical Technology) ภายใน / internal line : 5023

 Mrs.  Onanong  Naivikul U.North Dakota State, USA ☎ 0-2562-5023

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

ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว / Rice Innovation Center of Excellence

 ภายใน / internal line : 1936-9 ext. 303          ☎ 0-2942-7610          7 0-2942-7616

URL : http://www.rice.center.ku.ac.th
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ศูนยความรูเฉพาะดานว�ศวกรรมความรูและว�ศวกรรมภาษา /

 U-Know CoE : Center of Excellence for Unified Knowledge and Language Engineering

ภายใน / internal line : 1031          ☎ 0-2579-0358 ext. 1408, 1438

URL : http://www.unknowcenter.org

ศูนยว�ชาการดานเคร�่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานโลจ�สติกส / Center of Excellence in Logistics

ภายใน / internal line : 7040          ☎ 0-3428-1074          7 0-3435-1404

 URL : http://eng.kps.ku.ac.th/logistics

 ผูอำนวยการ / Director  

 นางสาว อัศนีย  กอตระกูล D.Eng.(Information Engineering) ภายใน / internal line : 1408, 1438

 Miss  Asanee  Kawtrakul U.Nagoya, Japan ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof.  E-mail :  asanee.k@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director   

 นาย ศิวลักษณ  ปฐวีรัตน Ph.D.(Biological and Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 3510

 Mr.  Siwalak  Pathaveerat U.of California,Davis, USA ☎ 0-3435-1896

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

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาย สมยศ  เชิญอักษร Ph.D.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 7080

 Mr.  Somyot  Chirnaksorn U.of Tennessee, USA ☎ 0-3428-1074

 รศ. / Assoc.Prof.  E-mail :  somyot.c@ku.ac.th

 รองผูอำนวยการ  

 นาย อนันต  มุงวัฒนา Ph.D.(Industrial and Systems  Engineering) ภายใน / internal line : 1603

 Mr.  Anan  Mungwattana U.Virginia Institute and State, USA ☎ 0-2942-8555

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

 รองผูอำนวยการ  

 นาง ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 7401

 Mrs.  Panatda  Kasikitwiwat U.Utah State, USA ☎ 0-3428-1074

 อาจารย / Lecturer  E-mail :  fengpak@ku.ac.th
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ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานขาวโพด / Corn Excellence Center

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

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานสบูดำ / Center of Excellence for Jatropha

ภายใน / internal line : 1209          ☎ 0-2942-8555          7 0-2579-6830

URL : http://jatropha.center.ku.ac.th

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานออย / Center of Excellence in Sugarcane

ภายใน / internal line : 3209          ☎ 0-3435-1335          7 0-3435-1335

URL : http://www.sugarcane.kps.ku.ac.th

ศูนยความเปนเลิศทางว�ชาการดานไหม / Center of Excellence in Silk

 ภายใน / internal line : 3327          ☎ 0-3428-1268          7 0-3435-1886

URL : http://www.smartsilk.kps.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director  

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

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

 ศ. / Prof.  E-mail : agrtva@ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director  

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

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

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

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาง เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1213

 Mrs.  Penjit  Srinophakun The U. of Queensland, Australia ☎ 0-2942-8555

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

 ผูอำนวยการ / Director  

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

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

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

พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อการผลิตสัตว

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาง นวลจันทร  พารักษา Dr.Agr.(Animal Nutrition) ภายใน / internal line : 3427-30 ext. 105 

 Mrs.  Nuanchan  Paraksa Justus-Liebig Universitat Giessen, ☎ 0-3435-1892

 รศ. / Assoc.Prof. Germany E-mail :  agrnupa@ku.ac.th
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ศูนยว�ทยาการสุขภาพเปด  / Center of Duck Health Science

 ภายใน / internal line : 3450

ศูนยว�ทยาการสมโอ

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาย ทวีศักดิ์  สงเสริม Ph.D.(Veterinary Clinical Pathology) ภายใน / internal line : 3450

 Mr.  Thaweesak  Songserm U.of Utrectt, Netherlands ☎ 0-3435-1901-1

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

 ผูอำนวยการ / Director  

 นาย ลพ  ภวภูตานนท Ph.D.(Horticulture) ภายใน / internal line : 3384-5 ext. 110

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

 ผศ. / Assist.Prof.  E-mail :  lop.p@ku.ac.th
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คณะเกษตร / Faculty of Agriculture
ภายใน / internal line : 1291-3          ☎ 0-2579-0588, 0-2579-6130-1          7 0-2579-6152 ext. 1340

E-mail : agr.bk@ku.ac.th  URL : http://www.agr.ku.ac.th/

นาย วิจารณ  วิชชุกิจ

Mr.  Vichan  Vichukit

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.sc.agr.(Crop Production and 

Physiology)

Christian Albrechts U.,Germany

สรีรวิทยาและการผลิตพืชไร, 

การจัดการดูแลสนามกอลฟ

ภายใน / internal line : 1921-1923 ext.1923

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrvic@ku.ac.th

 คณบดี  / Dean

นาง อำไพวรรณ  ภราดรนุวัฒน

Mrs.  Ampaiwan  Paradornuwat

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Pathology)

ม.เกษตรศาสตร

โรคพืชวิทยา โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและ

ไฟโตพลาสมา

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrapp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / Associate Dean for Student Affairs

นาง สุดาวดี  เหมทานนท

Mrs.  Sudawadee  Hemtanont

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ศิลปะประดิษฐ ศิลปะหัตถกรรม 

ศิลปะประยุกต

ภายใน / internal line : 1312 ext.122

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrsdh@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ / Associate Dean for Special Affairs

นาย สุตเขตต  นาคะเสถียร

Mr.  Sutkhet  Nakasathien

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Crop Science)

North Carolina State U.,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช และสรีรวิทยาและ 

ชีวเคมีของพืชเพ่ืองานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ภายใน / internal line : 1326,1327

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrskn@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายบริหาร / Associate Dean for Administration

นางสาว พนามาศ  ตรีวรรณกุล

Miss  Panamas  Treewannakul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.Agricultural Sciences (Agricultural 

Marketing)

Kyushu U.,Japan

สงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 1371,1374

☎ 0-2579-1025

E-mail : agrpmt@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ / Associate Dean for Quality Assurance and Public Relatives

นาย เอ็จ  สโรบล

Mr.  Ed  Sarobol

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Crop Production and Physiology)

Iowa State U.,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.124

☎ 0-2579-3130

E-mail : agred@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ / Associate Dean for Research and Academic Service

นาย ยิ่งยง  ไพสุขศานติวัฒนา

Mr.  Yingyong  Paisooksantivatana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agriculture)

Tottori U.,Japan

ความหลากหลายของทรัพยากรพืชสวนเขตรอน

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.127

☎ 0-2579-0308

E-mail : agryyp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs
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นางสาว ธนาทิพย  สุวรรณโสภี

Miss  Thanathip  Suwanasopee

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุสัตว

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.21

☎ 0-2579-1120,02-942-8357

E-mail : agrtts@ku.ac.th

 ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ / Assistant Dean for Special Affairs

 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย / Assistant Dean for Research
นาง พรรณวดี  โสพรรณรัตน

Mrs.  Panwadee  Soparnnarath

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุสัตว(โคเนื้อ,โคนม,สัตวปก)

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.18

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrpds@ku.ac.th

 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ / Assistant Dean for Quality Assurance
นาย ศุภกิตต  สายสุนทร

Mr.  Supakit  Sayasoonthorn

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

ม.เกษตรศาสตร

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว,เทคโนโลยี

เรือนบรรจุ

ภายใน / internal line : 1307,1308 ext.16

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrspks@ku.ac.th

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1291-3          ☎ 0-2579-0588, 0-2579-6130-1          7 0-2579-6152 ext. 1340

E-mail : agr.bk@ku.ac.th  URL : http://www.agr.ku.ac.th/

นาย บำเพ็ญ  ไชยชนะ(ผูรักษาราชการแทน)

Mr.  Bumpen  Chaichana

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

บริหารทั่วไป

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1926

☎ 0-2579-6131

E-mail : agrbpc@ku.ac.th

นาย โกศล  รัตนจินดา

Mr.  Kosol  Rattanajinda

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ม.ศ.3

รร.คณะราษฎรบำรุง

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1944

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrksr@ku.ac.th

นางสาว ขนิษฐา  พิมลสวัสดิ์

Miss  Khanidtha  Pimonsawat

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รป.ม.(การบริหารทั่วไป)

ม.บูรพา

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1942

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrkntp@ku.ac.th

นางสาว ณัฎฐิณี  ทะนะแสง

Miss  Nattinee  Tanasang

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศษ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1915

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrntn@ku.ac.th

นางสาว ณัฐธนิน  ธรรมนราทิพย

Miss  Nuttanin  Thamnaratip

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

นาย ทนงศักดิ์  รสิตานนท

Mr.  Tanongsak  Rasitanonda

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ปวช.(สาขาบัญชี)

พาณิชยการวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1912

E-mail : agrtar@ku.ac.th

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
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นางสาว ธนาวดี  สมบุญศิริ

Miss  Thanawadi  Sombunsiri

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)

ม.มหิดล

ภายใน / internal line : 1408

E-mail : fagrtds@ku.ac.th

นาง นงลักษณ  จูสนิท

Mrs.  Nongluk  Jusanit

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.(มัธยมศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1201

E-mail : agrnlc@ku.ac.th

นาง เบ็ญจวรรณ  ปานสมัย

Mrs.  Benjawan  Pansamai

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวช.(เลขานุการ)

รร.กรุงเทพธุรกิจพาณิชยการ

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrbjp@ku.ac.th

นางสาว ปณิศา  คีรีรัตน

Miss  Panisa  Kiriratana

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นศ.ม.(การโฆษณา)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1203

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrpnsk@ku.ac.th

นาย ประกอบ  บุญรอด

Mr.  Prakob  Boonrod

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.3

รร.รัตนาธิเบศร

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrpkb@ku.ac.th

นาย ปติพงศ  รมเย็น

Mr.  Pitipong  Romyen

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ส.ราชภัฏเชียงใหม

ภายใน / internal line : 1203

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrppr@ku.ac.th

นางสาว มนสิชา  สุขเจริญ

Miss  Monsicha  Sukcharoen

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1946

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrtjs@ku.ac.th

นางสาว วชิรา  มาลาวัลย

Miss  Wachira  Malavalya

นักวิชาการเงินและบัญชี

บช.บ.(การบัญชี)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1291,1293 ext.1943

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrwrm@ku.ac.th

นางสาว วลัยพร  ทรัพยทัต

Miss  Valiepone  Suppyatant

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.ปลายสายอาชีพ

รร.พณิชยการเจาพระยา

ภายใน / internal line : 1312

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrvps@ku.ac.th

นาง วลีรัตน  บรรจงจิตร

Mrs.  Waleerat  Banjongjit

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrwrb@ku.ac.th

นาย วิชาญ  ยั่งยืน

Mr.  Wichan  Yangyeun

นักวิชาการศึกษา

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1201

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrwcy@ku.ac.th

นางสาว วีณา  สิทธิธนบูรณ

Miss  Weena  Sitthithanaboon

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย

ประยุกต)

ม.มหิดล

ภายใน / internal line : 1291-1293 

ext.1408

E-mail : agrwns@ku.ac.th



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 65

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร 6565

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 65

คณ
ะเ
กษ

ตร

นางสาว ศศิพร  โภคากรณ

Miss  Sasiporn  Pokakorn

นักวิชาการเงินและบัญชี

บช.บ.(การบัญชีตนทุน)

ม.หอการคาไทย

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrssp@ku.ac.th

นาย สงกรานต  คุมกลาง

Mr.  Songgrant  Kumglang

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การบริหารทั่วไป)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1202

☎ 0-2579-0588

E-mail : psdskk@ku.ac.th

นาง สมจิตต  สองบาง

Mrs.  Somjit  Songbang

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ปวส.(บัญชี)

รร.กรุงเทพเทคนิคนนท

ภายใน / internal line : 1328,1330

☎ 0-2561-4891,0-2579-0308

E-mail : agrsjs@ku.ac.th

นาง สมพร  รอยแกว

Mrs.  Somporn  Roykaew

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1201

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrsprk@ku.ac.th

นาย สันติ  ปานนพภา

Mr.  Santi  Pannobpha

ชางเทคนิคชำนาญงาน

กศ.บ.(ประวัติศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เครื่องยนต,ไฟฟา

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1105

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrsapa@ku.ac.th

นางสาว สุนันทา  เสือเทศ

Miss  Sununta  Seurtes

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บธ.บ.(การตลาด)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1328-1330 ext.117

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrsst@ku.ac.th

นาย เสถียร  แสงแถวทิม

Mr.  Satian  Sangtaewtim

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

สาขาสงเสริมการเกษตร

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1334,1335 ext.103

☎ 0-2942-8456

E-mail : agrstsa@ku.ac.th

นางสาว อรวรรณ  คำดี

Miss  Orawan  Kumdee

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1408

E-mail : fagrowk@ku.ac.th

นาง อิสรีย  ขมิ้นสนสกุล

Mrs.  Isaree  Kaminsonsakul

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บธ.ม.(การเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1941

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrsak@ku.ac.th

นาย ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ

Mr.  Theeraphap  Chareonviriyaphap

ศ. / Prof.

Ph.D.(Medical Zoology)

Unilormed Services U.,USA

Medical/Vetirinary Entomology

☎ 0-2942-7131

E-mail : faasthc@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชากีฎวิทยา  / Head of Department

ภาคว�ชากีฏว�ทยา / Department of Entomology

ภายใน / internal line : 1297, 1299          ☎ 0-2561-3478, 0-2942-8350          7 0-2561-4882

URL : http://ento.agr.ku.ac.th/
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นางสาว วราภรณ  จันทรจำนงค
Miss  Waraporn  Juntarajumnong
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Moleular Biochemistry

E-mail : agrwpj@ku.ac.th

นาย โกศล  เจริญสม
Mr.  Kosol  Charernsom
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
อนุกรมวิธานแมลงและการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธี

ภายใน / internal line : 1291-1293 ext.1944

☎ 0-2579-0588
E-mail : agrkoc@ku.ac.th

นาง จริยา  จันทรไพแสง
Mrs.  Jariya  Chanpaisaeng
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Entomology)
U. of The Philippines,Philippines
โรควิทยาของแมลงและการใชจุลินทรีย 
ควบคุมแมลงศัตรู, ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของแมลง, แมลงน้ำ

ภายใน / internal line : 1299

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrjyc@ku.ac.th

นาย จารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ
Mr.  Jaruwat  Thowthampitak
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(โรคพืช)
ม.เกษตรศาสตร
แมลงพาหะนำโรคพืช, จุลินทรียควบคุมแมลง,
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ภายใน / internal line : 1299 ext.103

☎ 0-2942-8359
E-mail : agrjwt@ku.ac.th

นางสาว ธิติมา  ชนะรบ
Miss  Thitima  Chanarob
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ม.นอรทกรุงเทพ

ภายใน / internal line : 1299 ext.123

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrtmc@ku.ac.th

นางสาว นันทนภัส  เตชะวันโต
Miss  Nunnaput  Tachawanto
นักวิชาการเกษตร

วท.บ.(ชีววิทยา)
ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1299

☎ 0-2561-4882
E-mail : agrwnt@ku.ac.th

นางสาว ประภารัจ  หอมจันทน
Miss  Praparrat  Hormchan
ศ. / Prof.

Ph.D.(Entomology)
Mississippi State U.,USA
พืชตานทานแมลง

ภายใน / internal line : 1297,1299

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrprh@ku.ac.th

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

นาย พชรนนท  ทัศนภักดี
Mr.  Patcharanon  Tatsanapakdee
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงาน

วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1299 ext.117
E-mail : agrort@ku.ac.th

นาย วิบูลย  จงรัตนเมธีกุล
Mr.  Wiboon  Chongrattanameteekul
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Entomology)
Purdue U.,USA
นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช

ภายใน / internal line : 1299

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrwbc@ku.ac.th

นางสาว วีรวรรณ  อมรศักดิ์
Miss  Weerawan  Amornsak
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Entomology)
U. of Queensland,Australia
กีฏวิทยา

ภายใน / internal line : 1301

☎ 0-2942-8252-3
E-mail : agrwwa@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชากีฎวิทยา
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นาง อังศุมาลย  จันทราปตย
Mrs.  Angsumarn  Chandrapatya
ศ. / Prof.

Ph.D.(Entomology)
Mississippi State U.,USA
วิทยาเห็บไร

ภายใน / internal line : 1299 ext.119

☎ 0-2942-8350
E-mail : agramc@ku.ac.th

นางสาว อัญชนา  ทานเจริญ
Miss  Anchana  Thancharoen
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ชีววิทยา)
ม.มหิดล
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลง

ภายใน / internal line : 1299 ext.103

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrant@ku.ac.th

นาย เอกวัต  วิถีประดิษฐ
Mr.  Akekawat  Vitheepradit
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Entomology)
U. of Missouri
อนุกรมวิธาน

ภายใน / internal line : 1299 ext.106

☎ 0-2942-8350
E-mail : agrawv@ku.ac.th

นาย สุดสายสิน  แกวเรือง
Mr.  Sudsaisin  Kaewrueng
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Integrated Water Resources 
Management)
AIT
การจัดการน้ำและระบบใหน้ำเพ่ือการเกษตร

ภายใน / internal line : 1307,1308 ext.24

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrskr@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน  / Head of Department

ภาคว�ชาเกษตรกลว�ธาน / Department of Farm Mechanics

ภายใน / internal line : 1307-8          ☎ 0-2561-3482          7 0-2561-3482

URL : http://gis.agr.ku.ac.th/fm

นาย สมพงษ  เจษฎาธรรมสถิต
Mr.  Somphong  Jedsadathumsathit
ผศ. / Assist.Prof.

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ม.เกษตรศาสตร
ระบบการใหน้ำพืช เครื่องจักรกลเกษตร 
คอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร

ภายใน / internal line : 1308 ext.21

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrspj@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธานฝายพัฒนาและบริการวิชาการ

 ผูชวยหัวหนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นางสาว ยุพดี  ฟูประเสริฐ
Miss  Yuphadee  Fuprasert
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พลังงานในการเกษตร โรงเรือน

ภายใน / internal line : 1308 ext.15

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrydf@ku.ac.th

นาย เกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ
Mr.  Kriengkri  Kaewtrakulpong
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Precision Agriculture)
U. of Tsukuba,Japan
โลจิสติกสทางการเกษตร, คอมพิวเตอร
เพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร

ภายใน / internal line : 1308 ext.22

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrkkk@ku.ac.th

นาย ครรชิต  สุตันติราษฎร
Mr.  Kunchit  Sutantirat
ชางเครื่องยนตชำนาญงานพิเศษ

ค.บ.(ชางยนต)
วค.พระนคร
เครื่องจักรกลการเกษตร

ภายใน / internal line : 1308 ext.26

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrkus@ku.ac.th

นางสาว ดลฤดี  ใจสุทธิ์
Miss  Donludee  Jaisut
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เทคโนโลยีการอบแหงและการประยุกตใช 
พลังงานทางเลือก

ภายใน / internal line : 1308 ext.17

☎ 0-2561-3482
E-mail : agrddj@ku.ac.th
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นาย ถวัลยศักดิ์  เผาสังข

Mr.  Thawansak  Phaosang

อาจารย / Lecturer

Dr.Agr.Sc.(Plant Production)

Tokyo U. of Agriculture and 

Technology,Japan

สรีรวิทยาการผลิตพืช พืชเกษตรอินทรีย

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrtwsp@ku.ac.th

นาย บัญญัติ  เศรษฐฐิติ

Mr.  Banyat  Saitthiti

รศ. / Assoc.Prof.

D.Ing.(Science-Agronomiques)

Institut National Agronomique Paris,France

เคร่ืองทุนแรงทางการเกษตร เทคโนโลยีระบบ

ใหน้ำแกพืช

ภายใน / internal line : 1308 ext.21

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrbys@ku.ac.th

นาย ปยะพงษ  ศรีวงษราช

Mr.  Piyapong  Sriwongras

อาจารย / Lecturer

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล(ออกแบบเครื่องจักรกล 

เกษตร)

ภายใน / internal line : 1305

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrpyp@ku.ac.th

นางสาว รติยา  ธุวพาณิชยานันท

Miss  Ratiya  Thuwapanichayanan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เทคโนโลยีการอบแหงและเทคโนโลยี 

การจัดการพลังงานในระบบเกษตร

ภายใน / internal line : 1308 ext.18

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrrty@ku.ac.th

นาย รักศักดิ์  เสริมศักดิ์

Mr.  Raksak  Sermsak

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

การสำรวจขอมูลระยะไกล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ภายใน / internal line : 1305

☎ 0-2561-3484

E-mail : agrrss@ku.ac.th

นาย ลือศักดิ์  บุตรเหล

Mr.  Lersak  Bootle

ชางไฟฟาชำนาญงาน

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)

วค.พระนคร

เขียนแบบไฟฟาในอาคาร,เขียนแบบอาคาร 

outdoor

ภายใน / internal line : 1308 ext.12

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrleb@ku.ac.th

นาย ศักดา  อินทรวิชัย

Mr.  Sakda  Intrravichai

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural (Process Engineering))

U. Pertanian Malaysia,Malaysia

Agricultural Process Engineering

ภายใน / internal line : 1308 ext.23

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrsdi@ku.ac.th

นาย ศุภกิตต  สายสุนทร

Mr.  Supakit  Sayasoonthorn

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

ม.เกษตรศาสตร

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว,

เทคโนโลยีเรือนบรรจุ

ภายใน / internal line : 1307,1308 ext.16

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrspks@ku.ac.th

นาย อำนวย  สูชัยยะ

Mr.  Amnuay  Soochaiya

ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องจักรกลการเกษตร

ภายใน / internal line : 1308 ext.25

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrams@ku.ac.th
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นางสาว สุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ
Miss  Suteeluk  Kraisuwan
ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(เกษตรเขตรอน)
ม.เกษตรศาสตร
สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ภายใน / internal line : 1312 ext.131

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrsuk@ku.ac.th

ภาคว�ชาคหกรรมศาสตร / Department of Home Economics

ภายใน / internal line : 1309, 1312, 1315          ☎ 0-2942-8522, 0-2942-8682,          7 0-2940-6687

 0-2579-5514, 0-2579-5534

E-mail : agrhomec@ku.ac.th  URL : http://homec.agr.ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร  / Head of Department

 รองหัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร 
นาง สาวิตรี  พังงา
Mrs.  Savitree  Pungah
อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

ภายใน / internal line : 1312 ext.108

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrsvp@ku.ac.th

นางสาว ขนิษฐา  พูนผลกุล
Miss  Kanidta  Poolpolkul
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
ม.มหิดล
อาหารและโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร 
การประกอบอาหารไทยและอาหารตะวันตก 
สภาวะอาหารและโภชนาการ

ภายใน / internal line : 1312 ext.104

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrktp@ku.ac.th

นางสาว ชุติมา  ชวลิตมณเฑียร
Miss  Chutima  Chawalitmontien
อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
สิ่งทอ เครื่องนุงหม

ภายใน / internal line : 1312 ext.132

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrcmc@ku.ac.th

นาง ทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ
Mrs.  Tasanee  Limsuwan
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Nutrition & Food Science)
Auburn U.,USA
คหกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1312 ext.108

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrtnl@ku.ac.th

นาง ทิพวรรณ  ดวงปญญา
Mrs.  Tippawan  Duangpanya
ผศ. / Assist.Prof.

คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
ม.เกษตรศาสตร
คหกรรมศาสตร อนามัยแมและเด็ก สุขภาพ 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การพยาบาลผูปวยนอก
และฉุกเฉิน

ภายใน / internal line : 1312 ext.111

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrtwd@ku.ac.th

นาง นองนุช  ศิริวงศ
Mrs.  Nongnuch  Siriwong
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เทคโนโลยีชีวเคมี,Starch Technology

ภายใน / internal line : 1312 ext.127

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrnns@ku.ac.th

นาย บุญนำ  พัชรปยะกุล
Mr.  Bunnum  Pacharapiyakul
อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ศิลปและงานหัตถกรรม (เครื่องปนดินเผา)

ภายใน / internal line : 1312 ext.114

☎ 0-2579-5514
E-mail : agrbup@ku.ac.th

นาง ปณิดา  ทองมูล
Mrs.  Panida  Thongmull
ครู

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1316
E-mail : agrpndt@ku.ac.th
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นางสาว พัชรี  วาศวิท

Miss  Patcharee  Vasvit

อาจารย / Lecturer

M.A.(Early Childhood Education)

Eastern Michigan,USA

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

ภายใน / internal line : 1312 ext.108

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrprv@ku.ac.th

นาง พีรานุช  เลิศวัฒนารักษ

Mrs.  Peeranuch  Lertwattanaruk

อาจารย / Lecturer

M.Arch.(Architecture)

New Jersey Institute of 

Technology,USA

การออกแบบ ออกแบบ สถาปตยกรรม

ภายใน / internal line : 1312 ext.116

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrpnl@ku.ac.th

นาง มาริษา  ภูภิญโญกุล

Mrs.  Marisa  Phupinyokul

อาจารย / Lecturer

Ph.D.Chemistry (Environmental Health)

U. of Birmingham,U.K.

โภชนาการ อนามัยสิ่งแวดลอม

E-mail : agrmsp@ku.ac.th

นาง รฐา  วีระปรีย

Mrs.  Ratha  Virapriya

พยาบาล

ศษ.ม.(สิ่งแวดลอม)

ม.มหิดล

การพยาบาล

ภายใน / internal line : 1314

☎ 0-2942-8354,0-2579-0113

E-mail : agrrtv@ku.ac.th

นางสาว รุงทิพย  ลุยเลา

Miss  Roongtip  Luilao

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ภายใน / internal line : 1312,1309 ext.132

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrrtl@ku.ac.th

นางสาว ฤทัย  เรืองธรรมสิงห

Miss  Rutai  Ruangthamsing

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)

ม.เกษตรศาสตร

คหกรรมศาสตร อาหารและโภชนาการ 

การจัดการอาหาร

ภายใน / internal line : 1312 ext.128

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrrtr@ku.ac.th

นาง วรรณวิมล  ดวงกลัด

Mrs.  Wanvimon  Duangklad

ผศ. / Assist.Prof.

คศ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก เด็กกอนวัยเรียน 

เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิต

ภายใน / internal line : 1312-1316

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrwad@ku.ac.th

นางสาว วลัยพร  ทรัพยทัต

Miss  Valiepone  Suppyatant

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.6

รร.พณิชยการเจาพระยา

ภายใน / internal line : 1312

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrvps@ku.ac.th

นาง วลีรัตน  บรรจงจิตร

Mrs.  Waleerat  Banjongjit

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1291-1293

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrwrb@ku.ac.th

นางสาว วสพร  นิชรัตน

Miss  Wasaporn  Nicharat

อาจารย / Lecturer

M.S.(Applied Health Science)

Indiana U.,USA

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

ภายใน / internal line : 1312 ext.106

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrwpn@ku.ac.th

นาง ศรันยา  เกษมบุญญากร

Mrs.  Sarunya  Kasembunyakorn

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Tropical Agriculture)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอ การยอมสีสิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ

ภายใน / internal line : 1312 ext.131

☎ 0-2542-8522,0-2579-5514

E-mail : agrsyp@ku.ac.th
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นาง ศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Mrs.  Sasiprapha  

RattanadilokNaPhuket

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร)

ว.ปโตรเลียมและปโตรเคมี,จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1312 ext.131

☎ 0-2942-8522,0-2579-5514

E-mail : agrsspp@ku.ac.th

นางสาว ศิริพร  เรียบรอย

Miss  Siriporn  Riebroy

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)

ม.สงขลานครินทร

เทคโนโลยีการอาหาร

ภายใน / internal line : 1312 ext.128

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrsrpr@ku.ac.th

นาย สถาพร  ประดิษฐพงษ

Mr.  Sataporn  Pradistapongs

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

ออกแบบ สถาปตยกรรม 

บริหารธุรกิจและการจัดการ

ภายใน / internal line : 1312 ext.119

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrstpp@ku.ac.th

นาง สิริพันธุ  จุลกรังคะ

Mrs.  Siripun  Chulakarangka

รศ. / Assoc.Prof.

M.Sc.(Applied Nutrition)

U. of the Philippines ,Los 

Banos,Philippines

อาหารและโภชนาการ

ภายใน / internal line : 1312 ext.127

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrsic@ku.ac.th

นาย สิลา  พันธุบุญรัตน

Mr.  Sita  Punboonrat

นักวิชาการโภชนาการ

วท.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการอาหารปริมาณมาก,การควบคุม

การผลิตอาหารจำนวนมาก

ภายใน / internal line : 2016

E-mail : agrslp@ku.ac.th

นาง สุขกมล  ปญญาจันทร

Mrs.  Sukkamol  Punyachand

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

พัฒนาการเด็ก

ภายใน / internal line : 1314

☎ 0-2942-8354

E-mail : agrsmpc@ku.ac.th

นางสาว สุจิตตา  เรืองรัศมี

Miss  Sujitta  Raungrusmee

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร,การแปรรูป 

เนื้อสัตว,ความปลอดภัยของอาหาร

ภายใน / internal line : 1312 ext.104

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrstrm@ku.ac.th

นาง สุดาวดี  เหมทานนท

Mrs.  Sudawadee  Hemtanont

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ศิลปะประดิษฐ ศิลปะหัตถกรรม 

ศิลปะประยุกต

ภายใน / internal line : 1312 ext.122

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrsdh@ku.ac.th

นาง สุนิสา  ดวงนุม

Mrs.  Sunisa  Duangnum

นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)

วค.สวนดุสิต

ภายใน / internal line : 1312 ext.122

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrssc@ku.ac.th

นาง อำพร  แจมผล

Mrs.  Amporn  Jamphon

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดบริการอาหารจำนวนมาก, โภชนาการ

ภายใน / internal line : 1312 ext.105

☎ 0-2579-5514

E-mail : agramt@ku.ac.th
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นางสาว จุไรพร  รอดเชื้อ

Miss  Juraiporn  Rodchua

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คศ.ม.(พัฒนาการเด็ก)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษาเด็กปฐมวัย

ภายใน / internal line : 1316 ext.130

☎ 0-2579-4627

E-mail : agrjpr@ku.ac.th

นางสาว บุปผา  รอตเสียงล้ำ

Miss  Buppha  Rodsienglum

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

ม.เกษตรศาสตร

ปฐมวัย

ภายใน / internal line : 1316

☎ 0-2942-8359,0-2579-4627

E-mail : agrbpr@ku.ac.th

นางสาว เบญญา  เจริญเฉลิมศักดิ์

Miss  Benya  Charoenchaloemsak

ครู

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1316 ext.125

☎ 0-2579-4627

E-mail : agrbyc@ku.ac.th

นางสาว ประภาพร  ปองขวาเลา

Miss  Paphaporn  Pongkhwalao

นักวิชาการศึกษา

ค.บ.(นาฏศิลป)

ส.ราชภัฏมหาสารคาม

นาฏศิลปไทย

ภายใน / internal line : 1316 ext.114

E-mail : agrsppl@ku.ac.th

นาง พัชราภรณ  โควพานิช

Mrs.  Patcharaporn  Kowpanich

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1316 ext.126

☎ 0-2579-4627

E-mail : agrpak@ku.ac.th

นาง วนิดา  เกื้อแกว

Mrs.  Wanida  Kuakael

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กศ.ม.การศึกษาพิเศษ(เด็กปญญาเลิศ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ)

ภายใน / internal line : 1316

E-mail : agrwak@ku.ac.th

นางสาว สุรัตน  แสงสีเหลือง

Miss  Surat  Sangseelhuang

ครู

วท.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

พัฒนาครอบครัวและเด็กปฐมวัย

ภายใน / internal line : 1316 ext.124

☎ 0-2579-4627

นาง เจษฎาภรณ  สิริพัชโรธรณ

Mrs.  Jetsadaporn  Siripatcharothorn

ครู

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1316

☎ 0-2579-4627

E-mail : agrjdp@ku.ac.th

นาง จินตนาพร  เลิศยานยงค

Mrs.  Chintanaporn  Lertyanyong

ครู

ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1316

☎ 0-2579-4627

โรงเร�ยนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร / Kaset Home Economics Kindergarten School

ภายใน / internal line : 1316          ☎ 0-2579-4627, 0-2942-8359          7 0-2942-8359 ext. 130

URL : http://hks.agr.ku.ac.th/

 อาจารยใหญ / Principal
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นาย สุเทพ  ทองแพ
Mr.  Suthep  Thongpae
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการดินที่มีปญหา ปุยและความ 
อุดมสมบูรณของดิน

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.224

☎ 0-2942-8104-5,0-2561-4670
E-mail : agrsttp@ku.ac.th

ภาคว�ชาปฐพีว�ทยา / Department of Soil Sciences

ภายใน / internal line : 1317-20          ☎ 0-2942-8104-5          7 0-2942-8106

E-mail : soilscience@ku.ac.th  URL : http://dss.agr.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยา / Head of Department

นางสาว เสาวนุช  ถาวรพฤกษ
Miss  Saowanuch  Tawornpruek
ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ปฐพีวิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
การสำรวจดิน การกำเนิดและจำแนกดิน

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.221

☎ 0-2942-8104-5,0-2579-9538
E-mail : agrsnt@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายบริหาร
นาย สมชัย  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
Mr.  Somchai  Anusontpornperm
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Soil Science)
U. of Reading,U.K.
การอนุรักษดินและน้ำ การจัดการดิน 
การสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.219

☎ 0-2942-8104-5
E-mail : agrsca@ku.ac.th

นาย ธนูชัย  กองแกว
Mr.  Thanuchai  Kongkaew
ผศ. / Assist.Prof.

Dr.sci.agr.(Agronomy)
U. of Hohenheim,Germany
ความอุดมสมบูรณของดิน 
การอนุรักษดินและน้ำ

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.207
E-mail : agrtck@ku.ac.th

นาง กรรณิการ  สัจจาพันธ
Mrs.  Kannika  sajjaphan
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Soil Science)
U. of Minnesota,USA
จุลชีววิทยาทางดินและเทคโนโลยีชีวภาพ

E-mail : agrkks@ku.ac.th

นาย เฉลิมชาติ  วงศลี้เจริญ
Mr.  Chalermchart  Wongleecharoen
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร) สาขาปฐพีวิทยา
ม.เกษตรศาสตร
เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน

E-mail : agrccw@ku.ac.th

นาย ชัยภัทร  คงแกว
Mr.  (null)  Kongkaew
นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(สัตวศาสตร)
ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.506

☎ 0-2942-8104-5

นาย พิบูลย  กังแฮ
Mr.  Piboon  Kanghae
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
การสำรวจและจำแนกดิน

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.226

☎ 0-2942-8104-5
E-mail : agrpik@ku.ac.th

นางสาว เพชรดา  เจริญมิตร
Miss  Pechlada  Jaroenmit
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
จุลชีววิทยาทางดินและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทางสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.222

☎ 0-2942-8104-5
E-mail : agrprj@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาปฐพีวิทยาฝายวิจัยและบริการวิชาการ
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นาย รฐนนท  เจริญชาศรี

Mr.  Rathanont  Jaroenchasri

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาวิชาปฐพีวิทยา

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.411,412

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrrtn@ku.ac.th

นาย รุงโรจน  พิทักษดานธรรม

Mr.  Roongroj  Pitakdantham

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ปฐพีวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

Soil Fertility, Mycorrhiza 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทำนา

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.205

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrrrp@ku.ac.th

นางสาว วุฒิดา  รัตนพิไชย

Miss  Wutthida  Rattanapichai

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ปฐพีวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

ฟสิกสของดิน

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrwtd@ku.ac.th

นาง ศวพร  ศุภผล

Mrs.  Savaporn  Supaphol

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ปฐพีวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

มลพิษของดินและส่ิงแวดลอม, เคมีการเกษตร

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrsps@ku.ac.th

นาย ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา

Mr.  Supamard  Panichsakpatana

ศ. / Prof.

D.Agr.(Agricultural Chemistry)

U. of Tokyo,Japan

ปฐพีวิทยาสิ่งแวดลอม

E-mail : agrsmp@ku.ac.th

นางสาว ศุภิฌา  ธนะจิตต

Miss  Suphicha  Thanachit

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ปฐพีวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

การอนุรักษและการจัดการดิน 

การใชทรัพยากรดิน แรวิทยาของดิน 

การสำรวจและจำแนกดิน

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.225

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrspc@ku.ac.th

นาย สมชาย  กรีฑาภิรมย

Mr.  Somchai  Kreetapirom

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงานพิเศษ

วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

Soil and Plant Analysis

ภายใน / internal line : 1317 ext.311

☎ 0-29428104-5,0-2579-2028

E-mail : agrsok@ku.ac.th

นาย สุรเชษฎ  อรามรักษ

Mr.  Surachet  Aramrak

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาวิชาปฐพีวิทยา

ม.เกษตรศาสตร

Soil Physics, Vadose Zone Hydrology

E-mail : agrscar@ku.ac.th

นางสาว แสงดาว  เขาแกว

Miss  Saengdao  Khaokaew

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant and Soil Science)

U. of Delaware,USA

เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน 

เคมีของดินเชิงสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1317-1319 ext.218

☎ 0-2942-8104

E-mail : agrsdk@ku.ac.th

นางสาว อัญชลี  สุทธิประการ

Miss  Anchalee  Suddhiprakarn

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Soil Mineralogy)

U. of Western Australia,Australia

แรในดินและกำเนิดดิน

ภายใน / internal line : 1317 ext.223

☎ 0-2942-8104-5

E-mail : agrals@ku.ac.th
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นาย รังสฤษดิ์  กาวีตะ

Mr.  Rangsarid  Kaveeta

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Breeding and Genetics)

U. of Western Australia,Australia

พืชไร, agronomy ดานการปรับปรุงพันธุพืช,

สถิติที่ใชในดานพืชไร

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.120

☎ 0-2579-3130,0-2579-4371

E-mail : agrrsk@ku.ac.th

ภาคว�ชาพืชไรนา / Department of Agronomy

ภายใน / internal line : 1326-7          ☎ 0-2579-3130, 0-2579-4371,          7 0-2579-8580

 0-2942-8358, 0-2942-8640

URL : http://agron.agr.ku.ac.th/index.html

 หนาภาควิชาพืชไรนา  / Head of Department

นาย วันชัย  จันทรประเสริฐ

Mr.  Wanchai  Chanprasert

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Seed Technology)

Massey U.,New Zealand

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.104

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrwcc@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพืชไรนาฝายการศึกษา

 รองหัวหนาภาควิชาพืชไรนาฝายกิจการพิเศษ
นางสาว สุขุมาลย  เลิศมงคล

Miss  Sukumarn  lertmongkol

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช, 

Allelopathy, weed Biology

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.129

☎ 0-2579-4371

E-mail : agrsml@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพืชไรนาฝายวิจัยและพัฒนา
นาง ประภา  ศรีพิจิตต

Mrs.  Prapa  Sripichitt

รศ. / Assoc.Prof.

D.Agr.(Tropical Agriculture)

Kyoto U.,Japan

การปรับปรุงพันธุพืชไร

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.119

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrprs@ku.ac.th

นาง จวงจันทร  ดวงพัตรา

Mrs.  Juangjun  Duangpatra

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agronomy - Seed Technology)

Mississippi State U.,USA

พืชไรนา วิทยาการเมล็ดพันธุ การใชที่ดิน 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภายใน / internal line : 1333,1326,1327 

ext.132

☎ 0-2579-4371

E-mail : agrjua@ku.ac.th

นาย จำลอง  เจียมจำนรรจา

Mr.  Jumlong  Jeamjamnanja

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตพืชไร วิทยาการวัชพืช

ภายใน / internal line : 2603

☎ 0-3835-4580-5

E-mail : agrjlj@ku.ac.th

นาย จินดารัฐ  วีระวุฒิ

Mr.  Jindarath  Verawudh

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agronomy and Soil Science)

U. of Hawaii,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช, การผลิตสับปะรด

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.131

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrjdv@ku.ac.th

นาย เจตษฎา  อุตรพันธ

Mr.  Jetsada  Authapun

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาพืชไรนา

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุพืช ออยและขาวโพด

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.117

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrjda@ku.ac.th
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นาย เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ

Mr.  Chareinsak  Rojanaridpiched

ศ. / Prof.

Ph.D.(Plant Breeding)

Cornell U.,USA

การปรับปรุงพันธุพืช, การผลิตพืชไร เชน 

มันสำปะหลัง และพืชพลังงาน

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.106

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrcsr@ku.ac.th

นาย เฉลิมพล  ภูมิไชย

Mr.  Chalermpol  Phumichai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Biological Resource Utilization)

Kobe U.,Japan

Biological Resource 

Utilization,Moleculor Breeding

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.127

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrcpp@ku.ac.th

นางสาว ชุลีพร  นาคพวง

Miss  Chuleeporn  Nakphuang

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.ม.(นโยบายและการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอม)

ม.เกริก

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.102

☎ 0-2579-3130,0-2579-4371

E-mail : agrclpn@ku.ac.th

นาย ฐากร  สายขุนทด

Mr.  Takorn  Saikhunthot

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาสงเสริมการเกษตร

ม.เกษตรศาสตร

สงเสริมการเกษตร การผลิตพืช

ภายใน / internal line : 1326,1327 

ext.101,102

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrpsk@ku.ac.th

นาย ธานี  ศรีวงศชัย

Mr.  Tanee  Sreevongchai

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(พันธุวิศวกรรม)

ม.เกษตรศาสตร

พืชไร, ปรับปรุงดิน เทคโนโลยีชีวภาพ ขาว

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.125

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrtns@ku.ac.th

นาย นพ  ตัณมุขยกุล

Mr.  Nop  Tonmukayakul

อาจารย / Lecturer

M.Agr.Sc.(Plant Science)

Lincoln U.,New Zealand

Pasture Science

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.117

E-mail : fagrnot@ku.ac.th

นางสาว ปาริชาติ  พรมโชติ

Miss  Parichart  Promchote

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร) / M.Sc.(Agricultural 

Development) / M.de.Sc.et Tech. 

(Agronomie - Agroalimentaire)

ม.เกษตรศาสตร / U.of Copenhagen, 

Denmark / Montpellier SupAgro-Institute 

des Regions Chaudes,France

สรีวิทยาในการผลิตพืช ระบบเกษตร 

ภูมิอากาศพืช การพัฒนาอยางยั่งยืน 

ทางการเกษตร

ภายใน / internal line : 1236 ext.110

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrprc@ku.ac.th

นาย ปยะ  กิตติภาดากุล

Mr.  Piya  Kittipadakul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics)

U. of Wisconsin - Madison,USA

การปรับปรุงพันธุพืช สถิติข้ันสูงทางการเกษตร 

พันธุศาสตรปริมาณ เทคโนโลยีชีวภาพ

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.108

☎ 0-2579-3130,0-2579-4371

E-mail : agrpykd@ku.ac.th

นาย วิจารณ  วิชชุกิจ

Mr.  Vichan  Vichukit

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.sc.agr.(Crop Production and Physiology)

Christian Albrechts U.,Germany

สรีรวิทยาและการผลิตพืชไร, 

การจัดการดูแลสนามกอลฟ

ภายใน / internal line : 1291-3 ext.1923

☎ 0-2579-0588

E-mail : agrvic@ku.ac.th
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นาย วิเชียร  กีรตินิจกาล

Mr.  Vichien  Keeratinijakal

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Plant Breeding and Cytogenetics)

Iowa State U.,USA

การปรับปรุงพันธุพืช, พืชสมุนไพร, 

ความหลากหลายชีวภาพและสิ่งแวดลอม

☎ 0-2579-2308

E-mail : agrvck@ku.ac.th

นาย สราวุธ  รุงเมฆารัตน

Mr.  Sarawut  Rungmekarat

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant Protection)

Tokyo U.  of Agriculture and 

Technology,Japan

Plant Protection, Weed Science, Crop 

production, Allelopathy

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.105

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrsrw@ku.ac.th

นาย สายัณห  ทัดศรี

Mr.  Sayan  Tudsri

ศ. / Prof.

Ph.D.(Pasture and Forage Science)

Massey U.,New Zealand

พืชอาหารสัตวและพลังงาน

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.118

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrsat@ku.ac.th

นางสาว สุจินต  เจนวีรวัฒน

Miss  Sujin  Jenweerawat

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

การปรับปรุงพันธุพืช

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.115

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrsjj@ku.ac.th

นาย สุตเขตต  นาคะเสถียร

Mr.  Sutkhet  Nakasathien

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Crop Science)

North Carolina State U.,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช และสรีรวิทยาและชีวเคมี 

ของพืชเพื่องานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ภายใน / internal line : 1326,1327

☎ 0-2579-3130

E-mail : agrskn@ku.ac.th

นาย เอ็จ  สโรบล

Mr.  Ed  Sarobol

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Crop Production and Physiology)

Iowa State U.,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช

ภายใน / internal line : 1326,1327 ext.124

☎ 0-2579-3130

E-mail : agred@ku.ac.th

นาย ณัฏฐ  พิชกรรม
Mr.  Nath  Pichakum
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Landscape Architecture)
Chiba U.,Japan
การออกแบบจัดสวน  และพืชสวน
เพื่อสภาพแวดลอม

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.123

☎ 0-2579-0308
E-mail : agrnat@ku.ac.th

นางสาว กนกวรรณ  ถนอมจิตร
Miss  Kanokwan  Thanomchit
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน
ม.เกษตรศาสตร
สรีรวิทยาการผลิตไมดอกและไมประดับ

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.121

☎ 0-2579-0308
E-mail : agrkwt@ku.ac.th

นาย ฉลองชัย  แบบประเสริฐ
Mr.  Chalongchai  Babpraserth
รศ. / Assoc.Prof.

กส.บ.(พืชสวน)
ม.เกษตรศาสตร
สรีรวิทยาการผลิตผลไมเขตรอน  
และปรับปรุงพันธุไมผล

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.135

☎ 0-2579-0308
E-mail : agrccb@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาพืชสวน  / Head of Departmen

ภาคว�ชาพืชสวน / Department of Horticulture

ภายใน / internal line : 1328, 1330 ext. 123    ☎ 0-2561-4891, 0-2579-0308 ext. 123    7 0-2579-1951 ext. 112

E-mail : agrnat@ku.ac.th
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นาย ชินวัฒน  ยัพวัฒนพันธ

Mr.  Chinawat  Yapwattanaphun

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

ไมผลเขตรอน

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.126

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrcwy@ku.ac.th

นาย เชฏฐ  สาทรกิจ

Mr.  Jate  Sathornkich

นักวิจัย

ปร.ด.(เกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

นิเวศสรีรวิทยาพืช สถาปตยลักษณพืช 

แบบจำลองการเจริญเติบโตพืช

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.147

E-mail : psdjate@ku.ac.th

นางสาว เฌอมาลย  วงศชาวจันท

Miss  Shermarl  Wongchaochant

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Agriculture)

Osaka Prefecture U.,Japan

ปรับปรุงพันธุพืช

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.131

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrsmw@ku.ac.th

นาย ธัญญะ  เตชะศีลพิทักษ

Mr.  Thunya  Taychasinpitak

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุ และการผลิตไมดอกไมประดับ

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.128

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrtyt@ku.ac.th

นางสาว เบญญา  มะโนชัย

Miss  Benya  Manochai

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาการผลิตพืชสมุนไพร การสกัด 

และวิเคราะหสารสำคัญในพืชสมุนไพร

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.150

☎ 0-2579-0308

E-mail : lbcbym@ku.ac.th

นางสาว ปริยานุช  จุลกะ

Miss  Pariyanuj  Chulaka

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Science for Diverse Food Resources)

Chiba U.,Japan

สรีรวิทยาการผลิตผัก และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.133

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrpnc@ku.ac.th

นางสาว พัชรียา  บุญกอแกว

Miss  Patchareeya  Boonkorkaew

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Physiology of Horticultural Crops)

U. of Tokyo,Japan

สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.155

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrpyb@ku.ac.th

นางสาว พิจิตรา  แกวสอน

Miss  Pichittra  Kaewsorn

อาจารย / Lecturer

D.Agr.Sc.(Bioresource Production and 

Environmental Science Course)

Kyoto Prefectural U.,Japan

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ

ภายใน / internal line : 1328 ext.132

E-mail : agrpctk@ku.ac.th

นาย พูนพิภพ  เกษมทรัพย

Mr.  Poonpipope  Kasemsap

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Physiology)

U. of California Davis,USA

สรีรวิทยาการผลิตพืช

☎ 0-2579-1951

E-mail : agrppk@ku.ac.th

นาย ยิ่งยง  ไพสุขศานติวัฒนา

Mr.  Yingyong  Paisooksantivatana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agriculture)

Tottori U.,Japan

ความหลากหลายของทรัพยากรพืชสวนเขตรอน

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.127

☎ 0-2579-0308

E-mail : agryyp@ku.ac.th

นาย รัฐพล  ฉัตรบรรยงค

Mr.  Ratthaphon  Chatbanyong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาการผลิตไมผล

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.138

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrrtp@ku.ac.th
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นาง สมจิตต  สองบาง

Mrs.  Somjit  Songbang

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ปวส.(บัญชี)

รร.กรุงเทพเทคนิคนนท

ภายใน / internal line : 1328,1330

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrsjs@ku.ac.th

นาย สายชล  เกตุษา

Mr.  Saichol  Ketsa

ศ. / Prof.

Ph.D.(Postharvest Physiology)

Michigan State U.,USA

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

พืชสวน

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.141

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrsck@ku.ac.th

นาย สุรวิช  วรรณไกรโรจน

Mr.  Surawit  Wannakrairoj

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Horticulture)

U. of Hawaii,USA

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุพืช

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.124

E-mail : agrsuw@ku.ac.th

นาย สุรศักดิ์  นิลนนท

Mr.  Surasak  Nilnond

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Horticulture)

U. of The Philippines,Philippines

สรีรวิทยาทางดานไมผล เนนการผลิตองุน 

รับประทานสด องุนทำไวนและการทำไวน

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.139

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrsrn@ku.ac.th

นางสาว อลิศรา  มีนะกนิษฐ

Miss  Alisara  Menakanit

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Urban and Regional Science)

Texas A & M U.,USA

ภูมิสถาปตยกรรม

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.125

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrarm@ku.ac.th

นาง อัณณชญาน  มงคลชัยพฤกษ

Mrs.  Anchaya  Mongkolchaiyaphruek

อาจารย / Lecturer

Ph.D.Engineering(Biotechology)

Osaka U.,Japan

สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

E-mail : agrctt@ku.ac.th

นาง เอื้อมพร  วีสมหมาย

Mrs.  Uamporn  Veesommai

รศ. / Assoc.Prof.

M.A.(Landscape Design)

U. of California at Losangeles,USA

ภูมิสถาปตยกรรม  พรรณไม การขุดลอม 

ตนไมและการค้ำยันตนไม

ภายใน / internal line : 1328,1330 ext.118

☎ 0-2579-0308

E-mail : agrupv@ku.ac.th

นาย สมศิริ  แสงโชติ

Mr.  Somsiri  Sangchote

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Pathology)

The Royal Veterinary and Agricultural 

U.,Denmark

โรคของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวและ 

โรคเมล็ดพันธุ และระบาดวิทยาของโรคพืช

ภายใน / internal line : 1294

☎ 0-2579-0113 ext.1294,0-2579-9550

E-mail : agrsrs@ku.ac.th

ภาคว�ชาโรคพืช / Department of Plant Pathology

ภายใน / internal line : 1294, 1296, 1298, 1300        ☎ 0-2579-1026, 0-2942-8044,        7 0-2579-9550

 0-2942-8349

URL : http://www.ppath.agr.ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาโรคพืช / Head of Department



80

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY8080

คณ
ะเกษตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นางสาว อนงคนุช  สาสนรักกิจ
Miss  Anongnuch  Sasnarukkit
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(โรคพืช)
ม.เกษตรศาสตร
โรคพืชท่ีเกิดจากไสเดือนฝอยและไสเดือนฝอย 
ศัตรูแมลง

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2579-1026
E-mail : agransk@ku.ac.th

นาย ณรงค  สิงหบุระอุดม
Mr.  Narong  Singburaudom
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาปรับปรุงพันธุพืช
ม.เกษตรศาสตร
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ปรับปรุงพันธุพืช 
ตานทานโรค ผลิตภัณฑธรรมชาติและการ 
ใชประโยชนดานการเกษตร

ภายใน / internal line : 1300

☎ 0-2579-0113 ext.1300
E-mail : agrnrs@ku.ac.th

นางสาว ธิดา  เดชฮวบ
Miss  Tida  Dethoup
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(โรคพืช)
ม.เกษตรศาสตร
ผลิตภัณฑธรรมชาติในการอารักขาพืช 
ราในทะเล ราที่ทนอุณหภูมิสูง

ภายใน / internal line : 1332,1298

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrtdd@ku.ac.th

นาย นิพนธ  ทวีชัย
Mr.  Niphone  Thaveechai
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.
U. of Idaho, Moscow,USA
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
การควบคุมโดยชีววิธี

ภายใน / internal line : 1296

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrnpt@ku.ac.th

นางสาว เนตรนภิส  เขียวขำ
Miss  Netnapis  Khewkhom
อาจารย / Lecturer

Dr.rer.Nat.(Natural Science)
U. Wien,Austria
โรคหลังการเก็บเกี่ยวและพฤกษเคมี 
(Postharvest Disease and Phytochemistry)

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrnpk@ku.ac.th

นาย บัญชา  ชิณศรี
Mr.  Buncha  Chinnasri
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant Pathology)
U. of Hawaii at Manoa,USA
โรคพืชและโรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrbcc@ku.ac.th

นางสาว พัชรวิภา  ใจจักรคำ
Miss  Patcharavipa  Chaijuckam
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant Pathology)
U. of California,Davis,USA
โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา พันธุศาสตรประชากร
ของเชื้อรา อนุกรมวิธานของเชื้อรา

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrpvp@ku.ac.th

นางสาว วรรณา  นิ่มละออ
Miss  Wanna  Nimla-Or
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน

ปวส.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
วทอ.วิทยาเขตพระนครใต

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2579-1026
E-mail : agrwnn@ku.ac.th

นาง วีระณีย  ทองศรี
Mrs.  Veeranee  Tongsri
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(โรคพืช)
ม.เกษตรศาสตร
โรคหลังการเก็บเกี่ยว

ภายใน / internal line : 1294

☎ 0-2579-9550 ext.1294

นาย ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
Mr.  Srimek  Chowpongpang
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant Moleccular Biotechnology)
Queensland U. of Technology,Australia
การพิสูจนเชื้อสาเหตุของพืชดวยเทคนิค 
ทางชีววิทยาโมเลกุล

E-mail : agrsmc@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาโรคพืช
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นางสาว สรินนา  อ่ำรุง

Miss  Sarinna  Umrung

นักวิชาการเกษตร

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2579-1026

E-mail : agrsnu@ku.ac.th

นาง สุดฤดี  ประเทืองวงศ

Mrs.  Sutruedee  Prathuangwong

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Pathology)

Tokyo U. of Agriculture,Japan

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคของ 

พืชตระกูลถั่ว พืชน้ำมัน ขาวและพืชผัก 

การจัดการโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน

ภายใน / internal line : 1298 

E-mail : agrsdp@ku.ac.th

นาย สุพจน  กาเซ็ม

Mr.  Supot  Kasem

อาจารย / Lecturer

วท.ด.เกษตรเขตรอน(สาขาโรคพืช)

ม.เกษตรศาสตร

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย และการใช

ประโยชนจากจุลินทรียในการควบคุมโรคพืช

ภายใน / internal line : 1298

☎ 0-2942-8044

E-mail : agrsupot@ku.ac.th

นาง อรอุมา  เพียซาย

Mrs.  Onuma  Piasai

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(โรคพืช)

ม.เกษตรศาสตร

อนุกรมวิธานเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, 

การใชประโยชนจากเชื้อรา

ภายใน / internal line : 1298

E-mail : agromj@ku.ac.th

นาง อำไพวรรณ  ภราดรนุวัฒน

Mrs.  Ampaiwan  Paradornuwat

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Plant Pathology)

ม.เกษตรศาสตร

โรคพืชวิทยา โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและ

ไฟโตพลาสมา

ภายใน / internal line : 1298

E-mail : agrapp@ku.ac.th

นาย อุดมศักดิ์  เลิศสุชาตวนิช

Mr.  Udomsak  Lertsuchatavanich

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(เกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

การจัดการโรคพืช

ภายใน / internal line : 1296

☎ 0-2579-0113 ext. 1296

E-mail : agrusl@ku.ac.th

นาย พิชัย  ทองดีเลิศ

Mr.  Pichai  Tongdeelert

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 1371 ext.112

☎ 0-2579-1025,0-2561-3477

E-mail : agrpct@ku.ac.th

นางสาว จำนงรักษ  อุดมเศรษฐ

Miss  Jumnongruk  Udomsade

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Development Communication)

U. of the Phillippines at Los Banos, 

Philippines

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1334,1335 ext.104

☎ 0-2942-8456,0-2579-1025

E-mail : agrjru@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร / Head of Department

ภาคว�ชาสงเสร�มและนิเทศศาสตรเกษตร / 

Department of Agricultural Extension and Communication

ภายใน / internal line : 1371, 1374          ☎ 0-2942-8456, 0-2579-1025          7 0-2561-3477

E-mail : aec.agr@ku.ac.th  URL : http://www.aec.agr.ku.ac.th/
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นาย ณัฐ  สมณคุปต

Mr.  Nutt  Samanakoopt

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1334,1335 ext.110

☎ 0-2579-1025,0-2942-8456

E-mail : agrnuts@ku.ac.th

นาย ธานินทร  คงศิลา

Mr.  Tanin  Kongsila

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การเกษตร

ภายใน / internal line : 1371 ext.111

☎ 0-2579-1025 ext 111

E-mail : agrthk@ku.ac.th

นาง ปพิชญา  จินตพิทักษสกุล

Mrs.  Parpitchaya  Chintapitaksakul

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาสงเสริมการเกษตร

ม.เกษตรศาสตร

สงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ภายใน / internal line : 1334,1335 ext.126

☎ 0-2579-1025

E-mail : agrpyc@ku.ac.th

นางสาว พนามาศ  ตรีวรรณกุล

Miss  Panamas  Treewannakul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.Agricultural Sciences (Agricultural 

Marketing)

Kyushu U.,Japan

สงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 1371,1374

☎ 0-2579-1025

E-mail : agrpmt@ku.ac.th

นาย พัฒนา  สุขประเสริฐ

Mr.  Patana  Sukprasert

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การประเมินผล การถายทอดและยอมรับ 

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น การฝกอบรม  

การจัดทำมาตรฐานคุณภาพ

ภายใน / internal line : 1371,1374

☎ 0-2579-1025

E-mail : agrpasu@ku.ac.th

นาง เมตตา  เชยสมบัติ

Mrs.  Metta  Choeysombut

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สงเสริมการเกษตร

E-mail : agrmec@ku.ac.th

นาง สาวิตรี  รังสิภัทร

Mrs.  Savitree  Rangsipaht

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural and Extensive Education)

U. of Maryland, College Park,USA

สงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 1371,1334 ext.127

☎ 0-2579-1025

E-mail : agrstr@ku.ac.th

นาง สุพัตรา  ศรีสุวรรณ

Mrs.  Supattra  Srisuwan

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การสื่อสาร

ภายใน / internal line : 1371,1374 ext.128

☎ 0-2579-1025,0-2942-8456

E-mail : agrstsw@ku.ac.th

นางสาว สุภาภรณ  เลิศศิริ

Miss  Supaporn  Lertsiri

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรเกษตร ธุรกิจเกษตร

ภายใน / internal line : 1371,1374 ext.129

☎ 0-2942-8456,0-2561-1025

E-mail : agrspl@ku.ac.th
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 หัวหนาภาควิชาสัตวบาล  / Head of Department

นาย ชัยภูมิ  บัญชาศักดิ์

Mr.  Chaiyapoom  Bunchasak

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agriculture Science)

Gifu U.,Japan

โภชนศาสตรสัตว

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.14

☎ 0-2942-8352,0-2942-8357

E-mail : agrchb@ku.ac.th

นาย จำเริญ  เที่ยงธรรม

Mr.  Jamroen  Thiengtham

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Animal Science)

Massey U.,New Zealand

สรีรวิทยาในการผลิตสัตว, พฤติกรรมสัตวฟารม, 

การจัดการระบบสืบพันธุโค-สุกร

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.26

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrjat@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาลฝายบริหาร

นาย สมเกียรติ  ประสานพานิช

Mr.  Somkiert  Prasanpanich

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการฟารมโคนม การใชประโยชนจาก

ทุงหญา และการใชเครื่องรีดนม

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.26

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrskp@ku.ac.th

นาง กนกพร  เพชรดี

Mrs.  Kanokporn  Phetdee

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Molecular and Cellular Pharmacology)

Kyorin U. Graduate School of Medicine, 

Japan

สรีรวิทยาและพิษวิทยา

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.23

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : fagrkpp@ku.ac.th

นางสาว กมลทิพย  ประสมเพชร

Miss  Kamolthip  Prasompetch

นักวิทยาศาสตรชำนาญการ

กศ.บ.(วิทยาศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

การเกษตรและพัฒนาชนบท : 

การควบคุมคุณภาพ

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.20

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrkmtp@ku.ac.th

นางสาว จงกลลดา  พลายดี

Miss  Jongkollada  Playdee

เจาหนาที่วิจัย

วท.บ.(พืชศาสตร)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล

พืชศาสตร  พืชไร

E-mail : rdgckp@ku.ac.th

นาย ชัยวัฒน  บุญแกววรรณ

Mr.  Chaiwat  Boonkaewwan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(สรีรวิทยา)หลักสูตรนานาชาติ

ม.มหิดล

สรีรวิทยาและวิทยาการภูมิคุมกัน

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.23

☎ 0-2579-1120 ext. 23

E-mail : agrcwb@ku.ac.th

นาย ชาญวิทย  แกวตาป

Mr.  Chanwit  Kaewtapee

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สัตวบาล-สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารและ 

โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.23

☎ 0-2579-1120 ext. 23

E-mail : agrcwk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวบาลฝายวิชาการ

ภาคว�ชาสัตวบาล / Department of Animal Science

ภายใน / internal line : 1346-7          ☎ 0-2579-1120, 0-2942-8357          7 0-2579-1120, 0-2942-8357

URL : http://ansc.agr.ku.ac.th
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นางสาว ดวงกมล  ศรีวงแสน

Miss  Duangkamol  Sriwongsan

นักวิชาการเกษตร

วท.บ.สัตวศาสตร(การผลิตสุกร)

ม.แมโจ

ภายใน / internal line : 1350

☎ 0-2579-8352,0-2579-4110

E-mail : agrdkm@ku.ac.th

นางสาว ธนาทิพย  สุวรรณโสภี

Miss  Thanathip  Suwanasopee

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุสัตว

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.21

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrtts@ku.ac.th

นาย ธีรวิทย  เปยคำภา

Mr.  Theerawit  Poeikhampha

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)สาขาสัตวศาสตร

ม.เกษตรศาสตร

โภชนศาสตรอาหารสัตว

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.16

☎ 0-2579-1120

E-mail : agrtrw@ku.ac.th

นาย นิรัตน  กองรัตนานันท

Mr.  Nirat  Gongruttananun

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Animal Physiology)

U. of New England,Australia

การผลิตสัตวปก, สรีรวิทยาสัตวปก

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.23

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrnig@ku.ac.th

นาย ประวีร  วิชชุลตา

Mr.  Pravee  Vijchulata

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Animal Science)

U. of Florida,USA

โภชนะสัตวเคี้ยวเอื้อง, อาหารสัตว, 

นมและผลิตภัณฑ

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.17

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrpvv@ku.ac.th

นาง พรรณวดี  โสพรรณรัตน

Mrs.  Panwadee  Soparnnarath

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุสัตว (โคเน้ือ,โคนม,สัตวปก)

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.18

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrpds@ku.ac.th

นาย ระพีพงษ  พานิวิวรรธน

Mr.  Rapeepong  Panivivat

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Animal Science)

U. of Arkansas,USA

โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

ภายใน / internal line : 1346,1347

☎ 0-2579-1120

E-mail : agrrpp@ku.ac.th

นางสาว วิริยา  ลุงใหญ

Miss  Wiriya  Loongyai

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ชีวเคมี)

ม.สงขลานครินทร

พันธุวิศวกรรมและชีววิทยาโมเลกุล

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.18

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrwyl@ku.ac.th

นาย ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ

Mr.  Skorn  Koonawootrittriron

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ปรับปรุงพันธุสัตว สัตวศาสตร

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.21

☎ 0-2579-1120,0-2942-8357

E-mail : agrskk@ku.ac.th

นาย ศรเทพ  ธัมวาสร

Mr.  Sornthep  Tumwasorn

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Animal Breeding and Genetics)

U. of Florida,USA

การปรับปรุงพันธุสัตว 

การพัฒนาระบบการเกษตร

☎ 0-2940-7345

E-mail : agrstt@ku.ac.th

นาย สมบัติ  ประสงคสุข

Mr.  Sombat  Prasongsook

นักวิชาการเกษตร

วท.บ.(เกษตรศาสตร) เกียรตินิยม อ.1

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1349,1350

☎ 0-2579-4110,0-2579-8525

E-mail : agrsbp@ku.ac.th
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นาย สมศักดิ์  โสภาจารีย

Mr.  Somsak  Sopajaree

ชางไฟฟา

ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส)

ร.ร.เซนตจอหนอาชีวศึกษา

ระบบไฟกำลัง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิคส

ภายใน / internal line : 1344,1350

☎ 0-2579-4110,0-2579-8525

E-mail : psdsss@ku.ac.th

นาง สายฝน  เสนาะอาจ

Mrs.  Saifhon  Sanoh-arch

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

E-mail : rdisak@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาเกษตรเขตรอน(หลักสูตรนานาชาติ) / 

Tropical Agriculture International Program 

ภายใน / internal line : 1803, 1805          ☎ 0-2942-7146          7 0-2942-7146

E-mail : taipagr@ku.ac.th  URL : http://www.taip.agr.ku.ac.th/

นาย เอ็จ  สโรบล

Mr.  Ed  Sarobol

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Crop Production and Physiology)

Iowa State U.,USA

Crop Production and Physiology

ภายใน / internal line : 1803

☎ 0-2942-7146

E-mail : agred@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

 เลขานุการโครงการ

นาง พรรณวดี  โสพรรณรัตน

Mrs.  Panwadee  Soparnnarath

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(สัตวศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปรับปรุงพันธุโคเนื้อและโคนม

ภายใน / internal line : 1346,1347 ext.18

☎ 0-2942-7146

E-mail : agrpds@ku.ac.th

 ผูประสานงานในโครงการ

นางสาว จุฑามาศ  เพ็ชรพวง

Miss  Chuthamast  Phetphuang

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1805

☎ 0-2942-7146

E-mail : agrcmp@ku.ac.th

นาง นฤมล  ไทยจันทรารักษ

Mrs.  Narumol  Thaijantaraksa

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1803

☎ 0-2942-7146

E-mail : agrnmt@ku.ac.th

 ผูประสานงานในโครงการ

 ผูประสานงานในโครงการ

นางสาว สุพัตรา  กันภัย

Miss  Supattra  Kanpai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การตลาด)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1803

☎ 0-2942-7146
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นางสาว จำนงรักษ  อุดมเศรษฐ

Miss  Jumnongruk  Udomsade

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Development Communication)

U. of the Phillippines at Los 

Banos,Philippines

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1334,1335 ext.104

☎ 0-2942-8456

E-mail : agrjru@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

โครงการปร�ญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (ภาคพิเศษ) / 

International Graduate Program in Development Communication

ภายใน / internal line : 1371, 1374          ☎ 0-2942-8456, 0-2579-1025          7 0-2561-3477

URL : http://www.aec.agr.ku.ac.th/

 เลขานุการโครงการ
นาง สุพัตรา  ศรีสุวรรณ

Mrs.  Supattra  Srisuwan

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เทคโนโลยีทางการศึกษา การสื่อสาร

ภายใน / internal line : 1371,1374 ext.128

☎ 0-2942-8456

E-mail : agrstsw@ku.ac.th

นางสาว กรรณิกา  พุมสาหราย

Miss  Kannika  Pumsarsai

ผูปฏิบัติงานบริหาร

ปวช.(การบัญชี)

รร.สันติราษฎรบริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1371,1374 ext.102

☎ 0-2942-8456

E-mail : agrknkp@ku.ac.th

 ผูประสานในหนวยงาน

นาย พิชัย  ทองดีเลิศ

Mr.  Pichai  Tongdeelert

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเกษตร

ภายใน / internal line : 1371 ext.112

☎ 0-2942-8456

E-mail : pichai.t@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโทสงเสร�มการเกษตรสำหรับผูบร�หาร ภาคพิเศษ / 

Executive Agricultural Extension Program

ภายใน / internal line : 1371, 1374 ext. 117          ☎ 0-2942-8456          7 0-2561-3477

E-mail : exae_ku@hotmail.com  URL : http://www.aec.agr.ku.ac.th/

 ประธานโครงการ / Chairman

 เลขานุการโครงการ

 ผูประสานในหนวยงาน

นาย พัฒนา  สุขประเสริฐ

Mr.  Patana  Sukprasert

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การประเมินผล การถายทอดและยอมรับ 

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น การฝกอบรม  

การจัดทำมาตรฐานคุณภาพ

ภายใน / internal line : 1371,1374 ext. 106

☎ 0-2942-8456

E-mail : agrpasu@ku.ac.th

นางสาว ปุณยนุช  ไทยยะกร

Miss  Punyanuch  Thaiyakorn

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1371 ext. 117

☎ 0-2942-8456
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นางสาว สุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ

Miss  Suteeluk  Kraisuwan

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(เกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ภายใน / internal line : 1312 ext.131

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrsuk@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) / 

Master of Science Program in Home Economics

ภายใน / internal line : 1312 ext. 129          ☎ 0-2579-5514 ext. 129          7 0-2940-6687

E-mail : fagrrwc@ku.ac.th  URL : http://www.mshome.agr.ku.ac.th/

นางสาว รุงทิพย  ลุยเลา

Miss  Roongtip  Luilao

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ภายใน / internal line : 1312,1309 ext.132

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrrtl@ku.ac.th

นางสาว รัตนระวี  ชเลิศเพ็ชร

Miss  Ratrawee  Chalertpet

นักวิจัย

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1312 ext.129

☎ 0-2579-5514

E-mail : fagrrwc@ku.ac.th

นาง นองนุช  ศิริวงศ

Mrs.  Nongnuch  Siriwong

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เทคโนโลยีชีวเคมี,Starch Technology

ภายใน / internal line : 1312 ext.127

☎ 0-2579-5514

E-mail : agrnns@ku.ac.th

นางสาว กนกวรรณ  นกวอน

Miss  Kanokvan  Nokworn

นักโภชนาการ

วท.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2016

นาย สิลา  พันธุบุญรัตน

Mr.  Sita  Punboonrat

นักวิชาการโภชนาการ

วท.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2016

E-mail : agrslp@ku.ac.th

 ประธานโครงการ / Chairman

 เลขานุการโครงการ

 ผูประสานในหนวยงาน

 ประธานโครงการ / Chairman

 เลขานุการโครงการ

 ผูประสานในหนวยงาน

โครงการหองปฏิบัติการมาตรฐานทางการบร�การอาหาร

ภายใน / internal line : 2016          ☎ 0-2579-0113 ext. 2016 

E-mail : kaewkaset_ku@hotmail.com  URL : http://www.kaewkaset.agr.ku.ac.th/
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นาง สุขกมล  ปญญาจันทร

Mrs.  Sukkamol  Punyachand

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

พัฒนาการเด็ก

ภายใน / internal line : 1314

☎ 0-2942-8354

E-mail : agrsmpc@ku.ac.th

นาง รฐา  วีระปรีย

Mrs.  Ratha  Virapriya

พยาบาล

ศษ.ม.(สิ่งแวดลอม)

ม.มหิดล

การพยาบาล

ภายใน / internal line : 1314

☎ 0-2942-8354,0-2579-0113

E-mail : agrrtv@ku.ac.th

โครงการพัฒนาว�ชาการ ศูนยบร�บาลและพัฒนาเด็กเล็ก / 

Child Care and Development Center

ภายใน / internal line : 1314          ☎ 0-2942-8354          7 0-2942-8354, 0-2940-6687

URL : http://www.daycare.agr.ku.ac.th/

 ประธานโครงการ / Chairman

 ผูประสานงานในหนวยงาน
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คณะบร�หารธุรกิจ / Faculty of Business Administration
   ภายใน / internal line : 1448        ☎ 0-2942-8777        7 0-2942-8778 

  E-mail : fbus@ku.ac.th  URL : http://www.bus.ku.ac.th/

 คณบดี  / Dean

นาย บดินทร  รัศมีเทศ

Mr.  Bordin  Rassameethes

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Management of Technology

Vanderbilt U.,USA

Electronic Commerce

ภายใน / internal line : 1111

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbusbdr@ku.ac.th

รองคณบดี  / Associate Dean

นาง หฤทัย  นำประเสริฐชัย

Mrs.  Haruthai  Numprasertchai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(International Busiuess)

Asian Institute of Technology

การจัดการ การเจรจาตอรองทางธุรกิจ

☎ 0-2942-8777 ext.1313

E-mail : fbushrp@ku.ac.th

รองคณบดี  / Associate Dean
นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน

Mr.  Sawat  Wanarat

อาจารย / Lecturer

D.B.A.

Southern Cross University,Australia

การจัดการการผลิต

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbussww@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  
นาย พิเศษ  ปนรัตน

Mr.  Pises  Punrat

ผูบริหารผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา

รป.ม.(วิทยาการจัดการ)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1101

☎ 0-2942-8520,0-2942-8777 ext.1101

E-mail : fbuspsr@ku.ac.th

นางสาว กรรณิกา  มิตรปลอง

Miss  Kannika  Mitplong

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.บ.(การเงิน)

ส.ราชภัฎสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1448 ext.1154

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1154

E-mail : fbuskkm@ku.ac.th

นาย ฉัตรชัย  พวงพลับ

Mr.  Chatchai  Phoungplub

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.รังสิต

Netwak,CCNA

ภายใน / internal line : 1448 ext.1155

E-mail : cpcccp@ku.ac.th

นาย ฐิติศักดิ์  แซเตีย

Mr.  Thitisak  Seatai

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1448 ext.1153

☎ 0-2942-8777 ext.1153

E-mail : fbustss@ku.ac.th

นางสาว นัฏฐิกา  พิณพาทย

Miss  Nattika  Pinpat

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การเงิน)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 1448 ext.1123

☎ 0-2942-8777 ext.1123

E-mail : fbusntk@ku.ac.th

   สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary 

  ภายใน / internal line : 1448, 1118        ☎ 0-2942-8777        7 0-2942-8778   

URL : http://www.bus.ku.ac.th/pirun/secretary/index.html
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นาง ปฏิมา  เริงเกษตรกิจ

Mrs.  Patima  Roengasettrakit

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ศศ.บ.(บัญชี)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1448 ext.1145

0-2942-8777

E-mail : fbuspmr@ku.ac.th

นาง ปทมา  ชินธะวรรณ

Mrs.  Pattama  Chintawan

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บธ.บ.(บัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1448 ext.1105

0-2942-8777 ext.1105

E-mail : fbuspme@ku.ac.th

นางสาว พรรทิมา  ติยะบุตร

Miss  Pantima  Tiyabutr

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.ม.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการงานบุคคล,การจัดการสำนักงาน

ภายใน / internal line : 1448 ext.1102

0-2942-8777 ext.1102

E-mail : fbuspmt@ku.ac.th

นางสาว พิสินี  ภาคกาย

Miss  Pisinee  Pakkai

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1448 ext.1151

0-2579-5355

E-mail : fbuspnp@ku.ac.th

นาง ยุพิน  แยมเกษร

Mrs.  Yupin  Yaemkesorn

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1448 ext..1323-1302-3

0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1323-1302-3

E-mail : fbusypy@ku.ac.th

นาง ศิริวรรณ  ภัทรประภานันท

Mrs.  Siriwan  Pattaraprapanan

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศ.บ.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1448 ext.1103

0-2942-8777 ext.1103

E-mail : fbussrp@ku.ac.th

นาง สุภัทรา  พวงแพ

Mrs.  Supatra  Puangpae

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1448 ext.1104

0-2942-8777 ext.1104

E-mail : fbusstp@ku.ac.th

นางสาว สุวรี  พวงพลับ

Miss  Suvaree  Phongplub

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏพระนคร

นางสาว อารีย  สีแสงมุข

Miss  Aree  Seesangmuk

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1448 ext.1156

0-2942-8777 ext.1156

E-mail : fbusars@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาการเงิน  / Head of Department

ภาคว�ชาการเง�น / Department of Finance

 ภายใน / internal line : 1448 ext. 430          ☎ 0-2942-8777 ext. 430          7 0-2942-8103

E-mail : fbusfin@ku.ac.th

นางสาว ปนัดดา  อินทรพรหม

Miss  Panadda  Intraprom

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(การเงิน)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การเงิน

ภายใน / internal line : 1201

0-2942-8777 ext.1201

E-mail : fbuspdi@ku.ac.th
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รองหัวหนาภาควิชาการเงิน  

นางสาว ชนัธฌา  ศิวโมกษธรรม

Miss  Chanutcha  Siwamogsatham

อาจารย / Lecturer

M.B.A.(Finance)

Seattle U.,USA

Investment

E-mail : fbusccs@ku.ac.th

นาย ณรงคเดช  เถกิงเกียรติ

Mr.  Narongdech  Thakerngkiat

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1202

☎ 0-2942-8103 ext.1218

E-mail : fbusndth@ku.ac.th

นาย ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย

Mr.  Nuttawoot  Koowattantianchai

อาจารย / Lecturer                                               

M.C.A.( Momey and Finance)

Victoria U. of Wellington, New Zealand

การเงิน

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777

E-mail : fbusnwk@ku.ac.th

นาง เจียมจิตร  ชวากร

Mrs.  Jiamjit  Javakorn

รศ. / Assoc.Prof.

M.B.A.(Business)

Tarleton State U.,USA

สินเชื่อ ตลาดเงินตลาดทุน

ภายใน / internal line : 1212

☎ 0-2942-8777 ext.1212

E-mail : fbusjjc@ku.ac.th

นาย ธนาวัฒน  สิริวัฒนธนกุล

Mr.  Dhanawat  Siriwattanakul

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ด.(การเงิน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Corporate Finance

ภายใน / internal line : 1215

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1215

E-mail : fbusdws@ku.ac.th

นาย นนทภพ  เพชรทอง

Mr.  Nonthaphop  Phetthong

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

☎ 0-2579-5355 ext.1524

E-mail : fbusnpph@ku.ac.th

นาย ภัทรกิตติ์  เนตินิยม

Mr.  Pattaragit  Netiniyom

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Banking and Finance)

The U. of Queensland,Australia

การบริหารการเงิน การเงินระหวางประเทศ 

สถาบันการเงิน

ภายใน / internal line : 1211

☎ 0-2942-8777 ext.1211

E-mail : fbuspan@ku.ac.th

นาง สุรางค  เห็นสวาง

Mrs.  Surang  Hanswang

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

การเงินธุรกิจ

E-mail : fbussum@ku.ac.th

นาย อภิชาติ  พงศสุพัฒน

Mr.  Apichat  Pongsupatt

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Finance)

U. of Innsbruck,Austria

การเงินธุรกิจ การเงินระหวางประเทศ

☎ 0-2579-5355,0-2942-5355 ext.1217

E-mail : fbusapp@ku.ac.th

นาย อริชัย  รักธรรม

Mr.  Arichai  Racthem

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Fimancial Ecinomics)

Claremont Graduate U.,,USA

International Financial

ภายใน / internal line : 1213

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1213

E-mail : fbusrac@ku.ac.th
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นาย นิรันดร  ทัพไชย
Mr.  Nirundon  Tapachai
ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.
Victoria U.,Australia
การจัดการ การทองเที่ยว 
การจัดการเรงกลยุทธ

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2942-8777 ext.1324
E-mail : fbusndt@ku.ac.th

ภาคว�ชาการจัดการ / Department of Management

  ภายใน / internal line : 1448 ext. 2          ☎ 0-2942-8777 ext. 600, 0-2942-8840-1           70-2942-8521 

E-mail : fbusmgt@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาการจัดการ  / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาการจัดการ 

นาง ตาบทิพย  ไกรพรศักดิ์
Mrs.  Tabthip  Kraipornsak
ผศ. / Assist.Prof.

M.B.A.(Management (Decision Support 
System))
New Hampshire College,USA
การจัดการ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
การจัดการ การทองเที่ยว

☎ 0-2522-0448
E-mail : fbusttk@ku.ac.th

นาง กิริยา  กุลชนะรัตน
Mrs.  Kiriya  Kulchanarat
ผศ. / Assist.Prof.

M.M.I.S.
West Coast U.,USA
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สถิติธุรกิจ 
วิจัยธุรกิจ การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ

☎ 0-2942-8777
E-mail : kiriya@ku.ac.th

นาง ทองฟู  ศิริวงศ
Mrs.  Tongfu  Siriwongse
รศ. / Assoc.Prof.

M.S.(Behaioral Studieoin Besinen)
South  Eastern Oklahoma State U.,USA
การบริหารทรัพยากรมนุษย 
พฤติกรรมบุคคลในองคการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

☎ 0-2942-8777
E-mail : fbuotfs@ku.ac.th

นาย นันธวุฒิ  ลีอมรสิริ
Mr.  Nantawut  Leeamornsiri
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Human Resource Development 
and Business Policy Studies)
The Ohio State U.,USA
Human Resource Development and 
Business Policy Studies

☎ 0-2579-5355
E-mail : fbusnwl@ku.ac.th

นาง ปรียานุช  อภิบุณโยภาส
Mrs.  Preeyanuch  Apibunyopas
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)
Purdue U.,USA
การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
การวิเคราะหปญหาและการตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8840-1 ext.1314
E-mail : fbuspna@ku.ac.th

นาย พิพัฒน  นนทนาธรณ
Mr.  Phiphat  Nonthanathorn
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Development Administration)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Development Administration,Corporate 
Social Respaisibiitity

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1320
E-mail : fbusppn@ku.ac.th
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หัวหนาภาควิชาการจัดการการผลิต  / Head of Department

ภาคว�ชาการจัดการการผลิต / Department of Operation Management

 ภายใน / internal line : 1448 ext. 407          ☎ 0-2942-8777 ext. 400, 407         7 0-2942-8101 

E-mail : fbusopm@ku.ac.th

นางสาว ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร
Miss  Tipparat  Laohavichien
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Management)
Clemson U.,USA
Research in Operations Management, 
Quality Management, Quantitative 
Analysis, Business Statistics

☎ 0-2942-8777
E-mail : fbustrl@ku.ac.th

นางสาว รัตนทนา  สังขพงษ
Miss  Ratthana  Sungpong
ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.(การจัดการ)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการ การจัดการสำนักงาน

☎ 0-2579-5355 ext.1326
E-mail : fbusrts@ku.ac.th

นางสาว วรงศ  บุญเจริญ
Miss  Warong  Boonchareon
ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.(Bus Admin)
U.  OF  SOUTH  FLORIDA, USA
การส่ือสารในองคกร การวิจัยธุรกิจ 
การบริหารธุรกิจแรกตั้ง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย การสัมมนา

☎ 0-2579-5355 ext.1302,1303
E-mail : fbuspcb@ku.ac.th

นาย ศุภฤกษ  สุขสมาน
Mr.  Suparerk  Sooksmarn
อาจารย / Lecturer

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร)
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
การบริการนโยบาย และ 
การจัดการการเปล่ียนแปลง

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2941-4161 ext.1328
E-mail : fbussrs@ku.ac.th

นาย สัมพันธ  หุนพยนต
Mr.  Sampan  Hunpayon
ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.
ม.เกษตรศาสตร
องคการและการจัดการ 
สภาพแวดลอมของธุรกิจ 
บริหารทรัพยากรมนุษย กฏหมายธุรกิจ

☎ 0-2942-8777
E-mail : fbussph@ku.ac.th

นาง หฤทัย  นำประเสริฐชัย
Mrs.  Haruthai  Numprasertchai
อาจารย / Lecturer

M.B.A.
Pittsburg State U.,Australia
การจัดการ การเจรจาตอรองทางธุรกิจ

☎ 0-2942-8777 ext.1313
E-mail : fbushrp@ku.ac.th

นางสาว เอกอนงค  ตั้งฤกษวราสกุล
Miss  Ek-Anong  Tangrukwaraskul
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Management)
Imperial College,U. of London,UK

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1327
E-mail : fbusent@ku.ac.th

นาย อำนาจ  ธีระวนิช
Mr.  Amnaj  Theeravanich
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการ กลยุทธธุรกิจ วิจัยธุรกิจและการ
จัดการธุรกิจแบบยอม

☎ 0-2942-8777
E-mail : fbusant@ku.ac.th

นางสาว ยุรพร  ศุทธรัตน
Miss  Yuraporn  Sudharatna
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Management)
The U. of Adelaide,Australia
Learning organization, Organizational 
learning, Knowledge management,, 
Management

☎ 0-2579-5355 ext.1312
E-mail : fbusyps@ku.ac.th
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นาย กรกฎ  วิจิตรพงศ

Mr.  Korakot  Wichitpong

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

การผลิต

ภายใน / internal line : 1448

E-mail : fbuskow@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาการตลาด  / Head of Department

ภาคว�ชาการตลาด / Department of Marketing

 ภายใน / internal line : 1448 ext. 3          ☎ 0-2942-8777 ext. 3        7 0-2942-8102 

     E-mail : fbusmkt@ku.ac.th 

นาย ไพฑูรย  เจตธำรงชัย

Mr.  Paitoon  Chetthamrongchai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Marketing and Management)

U. of Manchester , UK

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1401

E-mail : fbusptc@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาการตลาด 

รองหัวหนาภาควิชาการตลาด 

นาง ธีรารัตน  วรพิเชฐ

Mrs.  Thirarut  Worapishet

อาจารย / Lecturer

Ph.D.

Asian Institute of Technology

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1416

E-mail : fbusths@ku.ac.th

นาง ณัฐกันย  ชินนรานันทน

Mrs. Nattakan Chinnarananth

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การตลาด)

ม.เกษตรศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1417

E-mail : lbcppy@ku.ac.th

นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน

Mr.  Sawat  Wanarat

อาจารย / Lecturer

D.B.A.

Southern Cross University

การจัดการการผลิต,การวิเคราะหเชิงปริมาณ

ทางธุรกิจ,การวิจัยทางธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1603

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbussww@ku.ac.th

นางสาว สิริจินต  วงศจารุพรรณ

Miss  Sirijin  Wongjarupun

ผศ. / Assist.Prof.

M.S.(Restaurant Hotel  Inst.Mgmt)

Texas Tech U.USA

Hotel managment, Restaurant 

management

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbussjw@ku.ac.th

นาย ณัฐพล  พันธุภักดี

Mr.  Nuttapon  Punpugdee

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Hospitality and Tourism 

Management)

Virginia Polytechnic Institute and 

State,USA

การจัดการการผลิต,กลยุทธบริการ 

การจัดการเชิงกลยุทธ

ภายใน / internal line : 1612

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbusnpp@ku.ac.th

นาย บดินทร  รัศมีเทศ

Mr.  Bordin  Rassameethes

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Management of Technology

Vanderbilt U.,USA

Electronic Commerce,Technology 

Management, Informatics

ภายใน / internal line : 1111

☎ 0-2579-5355 ext.1111

E-mail : fbusbdr@ku.ac.th
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นางสาว ชุลีพร  เปยมสมบูรณ

Miss  Chuleeporn  Piemsomboon

อาจารย / Lecturer

พศ.ม.(การตลาด)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1415

E-mail : fbuscpp@ku.ac.th

นาง ดาวรุง  ไอยเดช

Mrs.  Daoroong  Aiyadech

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.บ

ม.เกษตรศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1413

E-mail : fbusdrj@ku.ac.th

นาย นาวิน  มีนะกรรณ

Mr.  Nawin  Meenakan

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Development Administration)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1414

E-mail : fbusnwm@ku.ac.th

นาง ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ

Mrs.  Chuenjit  Changchenkit

รศ. / Assoc.Prof.

บธ.ม.(การตลาด)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การตลาด การสื่อสารการตลาด 

การตลาดขั้นสูง การบริหารลูกคาสัมพันธ

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1419

E-mail : fbuscjc@ku.ac.th

นาง ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย

Mrs.  Yupawan  Vannavanit

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(การตลาด)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1411

E-mail : fbusywv@ku.ac.th

นาง สุมนรัตน  ชื่นพุฒิ

Mrs.  Sumonrat  Chuenputhi

อาจารย / Lecturer

พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)(การเงิน)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1401-02

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1402

E-mail : fbussrc@ku.ac.th

นางสาว ประพิมพรรณ  ลิ่มสุวรรณ

Miss  Prapimpun  Limsuwan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.((บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ)

ม.รามคำแหง

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1420

E-mail : fbusppp@ku.ac.th

นาย ทรงพร  หาญสันติ

Mr.  Songporn  Hansanti

ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.

Victoria U.,Australia

Business Administration

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1421

E-mail : fbusspha@ku.ac.th

นาย ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล

Mr.  Supachart  Iamratanakul

อาจารย / Lecturer

M.S.(Engineering Management)

Portland State U.,USA

นาย ธงชัย  ศรีวรรธนะ

Mr.  Thongchai  Srivardhana

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Business Admin-Management)

Louisiana State U.,USA

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1423

E-mail : fbustcs@ku.ac.th

นาง ณัฐกันย  ชินนรานันทน

Mrs.  (null)  (null)

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การตลาด)

ม.เกษตรศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1417

E-mail : lbcppy@ku.ac.th

นาง ชื่นจิตต  แจงเจนกิจ

Mrs.  Chuenjit  Changchenkit

รศ. / Assoc.Prof.

บธ.ม.(การตลาด)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การตลาด การสื่อสารการตลาด 

การตลาดขั้นสูง การบริหารลูกคาสัมพันธ

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1419

E-mail : fbuscjc@ku.ac.th

นาง ดาวรุง  ไอยเดช

Mrs.  Daoroong  Aiyadech

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.บ

ม.เกษตรศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1413

E-mail : fbusdrj@ku.ac.th

นาย ทรงพร  หาญสันติ

Mr.  Songporn  Hansanti

ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.

Victoria U.,Australia

Business Administration

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1421

E-mail : fbusspha@ku.ac.th

นาย ธงชัย  ศรีวรรธนะ

Mr.  Thongchai  Srivardhana

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Business Admin-Management)

Louisiana State U.,USA

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1423

E-mail : fbustcs@ku.ac.th

นาย นาวิน  มีนะกรรณ

Mr.  Nawin  Meenakan

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Development Administration)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1414

E-mail : fbusnwm@ku.ac.th

นางสาว ประพิมพรรณ  ลิ่มสุวรรณ

Miss  Prapimpun  Limsuwan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.((บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ)

ม.รามคำแหง

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1420

E-mail : fbusppp@ku.ac.th

นาง ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย

Mrs.  Yupawan  Vannavanit

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(การตลาด)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1411

E-mail : fbusywv@ku.ac.th

นาย ศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล

Mr.  Supachart  Iamratanakul

อาจารย / Lecturer

M.S.(Engineering Management)

Portland State U.,USA

นาง สุมนรัตน  ชื่นพุฒิ

Mrs.  Sumonrat  Chuenputhi

อาจารย / Lecturer

พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)(การเงิน)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1401-02

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1402

E-mail : fbussrc@ku.ac.th
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  ภายใน / internal line : 1448 ext. 4          ☎ 0-2579-7517         7 0-2579-7517 

E-mail : fbusact@ku.ac.th  URL : http://accounting.bus.ku.ac.th/

นาง ศศิวิมล  มีอำพล

Mrs.  Sasivimol  Meeampol

รศ. / Assoc.Prof.

บธ.ด.(บัญชี)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร

☎ 0-2579-5355,0-2579-5060

E-mail : fbussas@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาบัญชี  / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาบัญชีฝายบริหาร 

รองหัวหนาภาควิชาบัญชีฝายบริหาร 

นาง วิมล  รอดเพ็ชร

Mrs.  Vimol  Rotpetch

ผศ. / Assist.Prof.

บช.ม.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บัญชีบริหาร และระบบบัญชี

E-mail : fbusvmr@ku.ac.th

นาย คมกฤษณ  สิงหใจ

Mr.  Komkrit  Singjai

อาจารย / Lecturer

บช.ม.(บัญชี)

ม.เกษตรศาสตร

การบัญชีทั่วไป  การบัญชีเพื่อการจัดการ  

การบัญชีการเงิน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1529

E-mail : fbuskks@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาบัญชีฝายวิชาการ 

นางสาว ขวัญสกุล  เต็งอำนวย

Miss  Kwuansakoon  Thengaummnuay

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.

The U. of Manchester,UK

สาขาสอบบัญชี สาขาตรวจสอบภายใน 

สาขาบัญชีการเงิน

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbuskgt@ku.ac.th

นางสาว จารุภา  วิภูภิญโญ

Miss  Jarupa  Vipoopinyo

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,การสอบบัญชี

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1525

E-mail : fbusjpv@ku.ac.th

นางสาว จินดา  ขันทอง

Miss  Jinda  Khunthong

รศ. / Assoc.Prof.

บธ.ด.(บัญชี)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร

☎ 0-2579-5060 ext.1517

E-mail : fbusjikh@ku.ac.th

นาย ฉัตรมงคล  วงศรัฐนันท

Mr.  Chatmongkon  Wongrathanandha

อาจารย / Lecturer

บช.ม.

ม.ธรรมศาสตร

การสอบบัญชีการบัญชีการเงิน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1528

E-mail : fbuscmw@ku.ac.th

นาง ดุษณีย  สองเมือง

Mrs.  Doosanee  Songmuang

รศ. / Assoc.Prof.

บช.ม.(บัญชีทั่วไป)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร ระบบบัญชี 

หลักการบัญชี

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2942-8777,0-2579-5355 ext.1523

E-mail : fbusdns@ku.ac.th
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นาง ธารินี  พงศสุพัฒน

Mrs.  Tarinee  Pongsupatt

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Accounting)

U. of Innsbruck,Austria

บัญชีเพื่อการจัดการ บัญชีการเงิน 

บัญชีระหวางประเทศ บัญชีเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbustnr@ku.ac.th

นาย ปติพัฒน  ฉัตรอัครพัฒน

Mr.  Pitiphat  Chat-accaraphat

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Accounting)

The Manchester Metropolitan U.,UK

ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

และบัญชีการเงิน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbusppe@ku.ac.th

นาย พรเทพ  รัตนตรัยภพ

Mr.  Phorntep  Rattanataipop

อาจารย / Lecturer

บช.ม.

ม.ธรรมศาสตร

บัญชีบริหาร ตรวจสอบบัญชี 

ตรวจสอบภายใน การวางแผน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbusptr@ku.ac.th

นางสาว พันธิภา  ศรีนามเมือง

Miss  Phanthipa  Srinammuang

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777

E-mail : fbuspps@ku.ac.th

นาย ไพบูลย  ผจงวงศ

Mr.  Paiboon  Pajongwong

รศ. / Assoc.Prof.

บช.ม.(บัญชีบริหาร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บัญชีการเงิน บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร

☎ 0-2579-5355

E-mail : fbuspbp@ku.ac.th

นาย ภาคภูมิ  วณิชธนานนท

Mr.  Parkpoom  Vanittananon

อาจารย / Lecturer

บช.ม.(การบัญชี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บัญชี

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1515

E-mail : fbusppv@ku.ac.th

นาง วรรณวิภา  คูสกุล

Mrs.  Wanvipa  Khusakul

ผศ. / Assist.Prof.

บช.ม.(สาชาบัญชี)

ม.ธรรมศาสตร

บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร บัญชีบริหาร

☎ 0-2579-5060

E-mail : fbuswpk@ku.ac.th

นาย ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ

Mr.  Sarayut  Rueangsuwan

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การบริหารธุรกิจ)

ม.ธรรมศาสตร

Fiuancial Staemeut Aualysis, Valuation, 

Cupital Marloet

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1513

E-mail : fbussyr@ku.ac.th

นาย สันสกฤต  วิจิตรเลขการ

Mr.  Sansakrit  Vichitlekarn

อาจารย / Lecturer

Ph.D.

U. of Oregon,USA

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห

การบริหารตนทุน

☎ 0-2579-5355 ext.1520

E-mail : fbusskv@ku.ac.th
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นางสาว สุนียรัตน  วุฒิจินดานนท
Miss  Suneerat  Wuttichindanon
อาจารย / Lecturer

M.A.
U. of Arkansas, USA
การบัญชีการเงิน การควบคุมภายใน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1524
E-mail : fbussrw@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

เลขานุการโครงการ

ผูประสานงานในหนวยงาน

โครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ / Kasetsart Mini MBA Program

ภายใน / internal line : 1448 ext. 500-501          ☎ 0-2561-4642         7 0-2561-4642

URL : http://pirun.ku.ac.th/~minimba/

นาย พิพัฒน  นนทนาธรณ

Mr.  Phiphat  Nonthanathorn

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Development Administration)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

Development Administration

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777

E-mail : fbusppn@ku.ac.th

นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน

Mr.  Sawat  Wanarat

อาจารย / Lecturer

D.B.A.

Southern Cross U.Australia

การจัดการการผลิต

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbussww@ku.ac.th

นาง บังอร  สินโคกสูง

Mrs.  Bungon  Sinkoksung

หัวหนาสำนักงาน

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

วค.จันทรเกษม
☎ 0-2561-4642

E-mail : fbusbos@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาตร�การบัญช� ภาคพิเศษ /
    The Bachelor Degree of Accountancy Special Program 

 ภายใน / internal line : 1555, 1556  ☎ 0-2579-0113 ext. 1555, 1556, 0-2942-8470-1   7 0-2942-8471  

   E-mail : basp@ku.ac.th URL : http://accounting.bus.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman
นาย นาวิน  มีนะกรรณ
Mr.  Nawin  Meenakan
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Development Administration)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1414
E-mail : fbusnwm@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ

นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน
Mr.  Sawat  Wanarat
อาจารย / Lecturer

D.B.A.
Southern Cross U.,Australia
การจัดการการผลิต

ภายใน / internal line : 1555,1556

☎ 0-2942-8847,0-2942-8777
E-mail : fbussww@ku.ac.th

นางสาว อุษณา  ภัทรมนตรี
Miss  Usana  Patramontree
รศ. / Assoc.Prof.

M.B.A.(Accounting)
The U. of Florida , USA
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน การสอบบัญชี 
การกำกับดูแลที่ดี

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355 ext.1526
E-mail : fbusunp@ku.ac.th

นางสาว อุษา  วงศสอนธรรม
Miss  Ausa  Wongsorntham
อาจารย / Lecturer

บช.ม.(การบัญชี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดานบัญชี

ภายใน / internal line : 1448 ext. 1531

☎ 0-2579-5355 ext.1531
E-mail : fbusasw@ku.ac.th
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นาย พิพัฒน  นนทนาธรณ

Mr.  Phiphat  Nonthanathorn

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Development Administration)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

Development Administration

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777

E-mail : fbusppn@ku.ac.th

นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน

Mr.  Sawat  Wanarat

อาจารย / Lecturer

D.B.A.

Southern Cross U.Australia

การจัดการการผลิต

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbussww@ku.ac.th

นาง บังอร  สินโคกสูง

Mrs.  Bungon  Sinkoksung

หัวหนาสำนักงาน

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

วค.จันทรเกษม
☎ 0-2561-4642

E-mail : fbusbos@ku.ac.th

นาย นาวิน  มีนะกรรณ
Mr.  Nawin  Meenakan
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Development Administration)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การตลาด

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1414
E-mail : fbusnwm@ku.ac.th

นาย สวัสดิ์  วรรณรัตน
Mr.  Sawat  Wanarat
อาจารย / Lecturer

D.B.A.
Southern Cross U.,Australia
การจัดการการผลิต

ภายใน / internal line : 1555,1556

☎ 0-2942-8847,0-2942-8777
E-mail : fbussww@ku.ac.th

นาย อนันต  อะสีอุโค

Mr.  Anan  Aseeuko

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การตลาด)

ม.หอการคาไทย

ภายใน / internal line : 1556,1556

☎ 0-2942-8847

E-mail : fbusana@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน

ประธานโครงการ  / Chairman
นาย นิรันดร  ทัพไชย

Mr.  Nirundon  Tapachai

ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.

Victoria U.,Australia

การจัดการ การทองเที่ยว การตลาด

ภายใน / internal line : 1111

☎ 0-2942-8691-2

E-mail : fbusndt@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ
นางสาว พันธิภา  ศรีนามเมือง

Miss  Phanthipa  Srinammuang

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.(การบัญชีการเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร

ภายใน / internal line : 1111

☎ 0-2942-8691-2

E-mail : fbuspps@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน
นาง นุชลออ  ศิริบุตร

Mrs.  Nuchlaor  Siribut

หัวหนาสำนักงาน

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1111

☎ 0-2942-8692

E-mail : fbusnos@ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)/

International MBA Program Kasetsart University

  ภายใน / internal line : 1111          ☎ 0-2942-8691-3         7 0-2942-8693 

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

โครงการปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจสำหรับผูบร�หาร / Ex-MBA Program

 ภายใน / internal line : 1112 ☎ 0-2562-0135-7, 0-2579-0522, 0-2561-4787, 0-2561-4751-2           

     7 0-2561-3479, 0-2940-5386, 0-2940-5384

ประธานโครงการ  / Chairman

เลขานุการโครงการ

ผูประสานงานในหนวยงาน

นาย สัมพันธ  หุนพยนต

Mr.  Sampan  Hunpayon

ผศ. / Assist.Prof.

บธ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

องคการและการจัดการ สภาพแวดลอมของธุรกิจ 

บริหารทรัพยากรมนุษย กฎหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1112

☎ 0-2561-4751-2

E-mail : fbussph@ku.ac.th

นางสาว ประพิมพรรณ  ลิ่มสุวรรณ

Miss  Prapimpun  Limsuwan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.((บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ)

ม.รามคำแหง

การตลาด

ภายใน / internal line : 1112

☎ 0-2561-4751-2

E-mail : fbusppp@ku.ac.th

นาง ตติยา  ขวัญเมือง

Mrs.  Tatiya  Khwanmuang

หัวหนาสำนักงาน

บธ.บ.(การตลาด)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1112

☎ 0-2561-4751-2
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นาย อภิชาติ  พงศสุพัฒน

Mr.  Apichat  Pongsupatt

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Finance)

U. of Innsbruck,Austria

การเงินธุรกิจ การเงินระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1448 ext.1217

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbusapp@ku.ac.th

  โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบร�หารธุรกิจ (สปท.) / The Civil-Military MBA Program

  ภายใน / internal line : 1448 ext. 150, 151   ☎ 0-2942-7057-9, 0-2942-8777 ext. 150, 151   7 0-2942-8052 

 E-mail : fbusmba@ku.ac.th  URL : http://cm-mba.bus.ku.ac.th/

ประธานโครงการ  / Chairman

ผูประสานงานในหนวยงาน

เลขานุการโครงการ

นางสาว ยุรพร  ศุทธรัตน

Miss  Yuraporn  Sudharatna

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.

The U. of Adelaide,Australia

Learning organization, Organizational 

learning, Knowledge management,, 

Management

ภายใน / internal line : 1448 ext.1312

☎ 0-2942-8777

E-mail : fbusyps@ku.ac.th

นาย พุฒิพงศ  ภูกนก

Mr.  Puttipong  Phukanok

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ภายใน / internal line : 1448 ext.151

☎ 0-2942-7057-9

E-mail : fbuspppn@ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบร�หารธุรกิจ (สุพรรณบุร�)/

 Master of Business Administration Program (Suphan Buri)
ภายใน / internal line : 1140       ☎ 0-2942-8782         7 0-2942-8783

E-mail : sbcmba@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

ผูประสานงานในหนวยงาน

เลขานุการโครงการ

นาย ไพบูลย  ผจงวงศ

Mr.  Paiboon  Pajongwong

รศ. / Assoc.Prof.

บช.ม.(บัญชีบริหาร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บัญชีการเงิน บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร

ภายใน / internal line : 1140

☎ 0-2942-8782

E-mail : fbuspbp@ku.ac.th

นาง ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย

Mrs.  Yupawan  Vannavanit

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(การตลาด)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

ภายใน / internal line : 1140

☎ 0-2942-8782

E-mail : fbusywv@ku.ac.th

นางสาว นภสร  ดานกระโทก

Miss  Napasorn Daankratoke

พนักงานทั่วไป

ม.3

ร.ร.สารินันทนศึกษา

ภายใน / internal line : 1140

☎ 0-2942-8782

E-mail : fbusnsk@ku.ac.th
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โครงการปร�ญญาโทสำหรับผูบร�หารการเง�น / Financial MBA Program

ภายใน / internal line :      ☎ 0-2636-3934-5, 0-2636-3939      7 0-2636-3934, 0-2636-3939

E-mail : fbuswdp@ku.ac.th  URL : http://www.mof.bus.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

ผูประสานงานในหนวยงาน

เลขานุการโครงการ

นางสาว ปนัดดา  อินทรพรหม

Miss  Panadda  Intraprom

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(การเงิน)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การเงิน

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-8777 ext.1201

E-mail : fbuspdi@ku.ac.th

นาย อภิชาติ  พงศสุพัฒน

Mr.  Apichat  Pongsupatt

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Finance)

U. of Innsbruck,Austria

การเงินธุรกิจ การเงินระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1448

☎ 0-2579-5355,0-2942-5355 ext.1217

E-mail : fbusapp@ku.ac.th

นาย นนทภพ  เพชรทอง

Mr.  Nonthaphop  Phetthong

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การเงิน)

ม.เกษตรศาสตร

E-mail : fbusnpph@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโท สาขาบร�หารธุรกิจ ภาคค่ำ / Young-Executive MBA Program

   ภายใน / internal line : 1113    ☎ 0-2942-8777 ext. 230-2, 0-2942-8611 ext. 11-13   7 0-2942-8612 ext. 16 

 URL : http://y-mba.bus.ku.ac.th

นาง สุมนรัตน  ชื่นพุฒิ

Mrs.  Sumonrat  Chuenputhi

อาจารย / Lecturer

พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)(การเงิน)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด

☎ 0-2942-8611-2

E-mail : fbussrc@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

เลขานุการโครงการ
นาวาอากาศโท สำราญ  ทองเล็ก

Commander  Samran  Thonglek

ผศ. / Assist.Prof.8

บธ.ม.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร

E-mail : fbussat@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน

นางสาว สุวนีย  ณ นคร

Miss  Suwanee  Na nakorn

หัวหนาสำนักงาน

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.แมโจ

☎ 0-2942-8611-2 ext 12

E-mail : fbussnn@ku.ac.th
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โครงการปร�ญญาตร�การบัญช� ภาคพิเศษ

ภายใน / internal line : 1526          ☎ 0-2942-8777 ext.1526

โครงการเปดสอนหลักสูตรปร�ญญาโทการบัญช� ภาคพิเศษ/

Master of Accountancy Special Program : MASP

 ภายใน / internal line : 351-2          ☎ 0-2940-5640         7 0-2940-5641  

URL : http://masp.bus.ku.ac.th

นาย ปติพัฒน  ฉัตรอัครพัฒน

Mr.  Pitiphat  Chat-accaraphat

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Accounting)

The Manchester Metropolitan U.,UK

ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

และบัญชีการเงิน

ภายใน / internal line : 1530

☎ 0-2579-5355 ext.1530

E-mail : fbusppe@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

ผูประสานงานในหนวยงาน

เลขานุการโครงการ
นาย สันสกฤต  วิจิตรเลขการ

Mr.  Sansakrit  Vichitlekarn

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Accounting)

U. of Oregon,USA

รายงานทางการเงิน การวิเคราะหและ  

บริหารตนทุน

ภายใน / internal line : 1521

☎ 0-2579-5355 ext.1521

E-mail : fbusskv@ku.ac.th

นาง ธารินี  พงศสุพัฒน

Mrs.  Tarinee  Pongsupatt

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Accounting)

U. of Innsbruck,Austria

บัญชีเพื่อการจัดการ

ภายใน / internal line : 1518

☎ 0-2579-5355 ext.1518

E-mail : fbustnr@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

ผูประสานงานในหนวยงาน

เลขานุการโครงการ

นางสาว อุษณา  ภัทรมนตรี

Miss  Usana  Patramontree

รศ. / Assoc.Prof.

M.B.A.(Accounting)

The U. of Florida , USA

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การตรวจสอบ

และการควบคุมภายใน การสอบบัญชี 

การกำกับดูแลที่ดี

ภายใน / internal line : 1526

☎ 0-2942-8777 ext.1526

E-mail : fbusunp@ku.ac.th

นางสาว อุษา  วงศสอนธรรม

Miss  Ausa  Wongsorntham

อาจารย / Lecturer

บช.ม.(การบัญชี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1531

☎ 0-2942-8777 ext.1531

E-mail : fbusasw@ku.ac.th

นางสาว พรทิพา  จังภูเขียว

Miss  Porntipa  Jangpookea

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1573

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

 นาย สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ Dr.Scient.(Marine Biotechnology) ภายใน / internal line :4083

 Mr.  Suriyan  Tunkijjanukij U.of Tromso,Norway ☎ 0-2942-8936 

 ผศ. / Assist.Prof. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/ระบบภูมิคุมกัน  E-mail : ffi ssrt@ku.ac.th

  ของสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง

  และชีวผลิตภัณฑจากทะเล 

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Associate Dean for Student Affairs

 นาย วรัณทัต  ดุลยพฤกษ Ph.D.(Environmental and Natural ภายใน / internal line :1384 ext 18

 Mr.  Varunthat  Dulyapurk Resource Economics) ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer U.of Illinois at Urbana-Champai,USA E-mail : ffi svtd@ku.ac.th

  Environmental and Natural Resource 

  Economics  

 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  / Associate Dean for Planning and Development

 นาย เมธี  แกวเนิน Doctor of Technical Science ภายใน / internal line :1384 ,1385 ext 13

 Mr.  Methee  Kaewnern ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการทรัพยากรประมง/การประยุกตใช E-mail : ffi smtk@ku.ac.th 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  / Associate Dean for Quality Assurance and Information

 นาง ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line :1385 ext 16

 Mrs.  Pasara  Rattanaphisit ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการฐานขอมูลเพื่อการจัดการประมง  E-mail : ffi spsr@ku.ac.th

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประมง   

 รองคณบดีวิจัย  / Associate Dean for Research

 นางสาว สุภาวดี  พุมพวง Ph.D.(Fisheries and Widelife) ภายใน / internal line :1432

 Miss  Supawadee  Poompuang Virginia Tech U.,U.S.A ☎ 0-2579-2924

 รศ. / Assoc.Prof. พันธุศาสตรสัตวนํ้า/ พันธุศาสตรปริมาณ  E-mail : supawadee.p@ku.ac.th

  พันธุศาสตรโมเลกุล จีโนมิคสสัตวนํ้า  

 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  / Associate Dean for International Affairs

 นางสาว วรรณวิมล  คลายประดิษฐ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line :4092 ,4093 ext 24

 Miss  Wanwimol  Klaypradit U. of Georgia,USA ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer การใชประโยชนจากเศษเหลือของสัตวนํ้า / E-mail : ffi swak@ku.ac.th

   encapsulation technology 

คณะประมง / Faculty of Fisheries
ภายใน / internal line : 4076, 4077              ☎  0-2942-8364              0-2942-8364 ext. 0

URL : http://www.fish.ku.ac.th/



DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY104

คณ
ะประมง

 รองคณบดีวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

 นาง ชัชรี  แกวสุรลิขิต วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094 ext 113

 Mrs.  Chatcharee  Kaewsuralikhit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 รศ. / Assoc.Prof. หญาทะเล/อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา E-mail : ffi schs@ku.ac.th 

  และพืชนํ้า

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 นางสาว ปราณี  เปยธัญญา ศศ.ม.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) ภายใน / internal line :4084

 Miss  Pranee  Peatunya ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8364

 ผูบริหารผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  E-mail : ffi spnp@ku.ac.th 

 นางสาว กนกวรรณ  ขาวดอน วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ☎ 0-3831-1379

 Miss  Kanokwan  Khaodon ม.เกษตรศาสตร E-mail : ffi skwk@ku.ac.th

 นักวิชาการประมง  

 นางสาว กาญจนา  ทองเครือ ศศ.บ.(ประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line :4083

 Miss  Kanchana  Thongkrua ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ☎ 0-2942-8936

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ffi skcn@ku.ac.th 

 นาย กําจัด  รื่นเริงดี วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :4082 

 Mr.  Khamjut  Ruenreungdee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8894

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง E-mail : ffi skjr@ku.ac.th 

 นาย เกียรติพงศ  อินตะเสน ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line :4083

 Mr.  Kiattipong  Intasen ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8936

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ffi skpi@ku.ac.th

 นาง จินตนา  สมศรี บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line :4092,4093

 Mrs.  Jintana  Somsri ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2942-8644-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : ffi sjis@ku.ac.th 

 นางสาว ฉัตรพร  วิชิตนาค บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line :4078

 Miss  Chatporn  Wichitnake ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8364

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  E-mail : ffi scpw@ku.ac.th 

 นาย ชัยโย  กาญจนอักษร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line :4079

 Mr.  Chaiyo  Kanchanaaksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8364

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ffi scyk@ku.ac.th  

 นางสาว ดวงใจ  บัวแกว บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line :4076

 Miss  Duangjai  Buakaew ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8364

 บุคลากร  E-mail : ffi sdjb@ku.ac.th

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 4076, 4077            ☎ 0-2942-8364                 0-2942-8364 ext. 0
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 นาง ดวงพร  ทรงศิริกุล ค.บ.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line :4077

 Mrs.  Doungporn  Songsirikul วค.พระนคร 0-2942-8364 

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  E-mail : ffi sdpn@ku.ac.th

 นาย เทพบุตร  เวชกามา  กษ.บ.(สงเสริมการเกษตร) ☎ 0-3266-1168

 Mr.  Tepabut  Wechakama ม.สุโขทัยธรรมาธิราช E-mail : ffi stbw@ku.ac.th

 ผูปฏิบัติงานประมงชํานาญงาน   

 นาย ธรรมนูญ  จันทรปญญา บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line :4078

 Mr.  Thammanun  Janpanya ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8364

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : ffi stnc@ku.ac.th 

 นาง นันทวัน  เนตรสาน มศ.3 ภายใน / internal line :4095

 Mrs.  Nantawan  Natesarn ร.ร.อินทรบุรี ☎ 0-2942-8701 

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน  E-mail : ffi snwn@ku.ac.th 

 นาย นิติพัฒน  พลอยประดับ วท.บ.(การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Nitiphat  Ploypradub ม.บูรพา E-mail : ffi srdiprp@ku.ac.th

 นักวิชาการประมงชํานาญการ  

 นาย ประคุณ  ศาลิกร ศ.บ.(เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ) ภายใน / internal line :4079 

 Mr.  Prakoon  Salikara ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8364

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : ffi spks@ku.ac.th 

 นางสาว พลอยณิศา  ชูไกรพินิจ รป.ม.(การบริหารทั่วไป) ☎ 0-3831-1379

 Miss  Ploynisa  Chookripinij ม.บูรพา E-mail : ffi sbbs@ku.ac.th  

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 

 นาง พวงพิศ  ปะกินําหัง บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line :1384 , 1385 ext 11

 Mrs.  Puangpis  Pakinamhang ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2579-7642

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ งานบริหารและธุรการ E-mail : ffi sppk@ku.ac.th

 นางสาว พิไลลักษณ  พันธุประพันธ ปวช.(การขาย) ภายใน / internal line :1432

 Miss  Pilailuck  Phanpraphan ร.ร.พาณิชยการสามเสน ☎ 0-2579-2924

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : ffi spll@ku.ac.th  

 นางสาว เพ็ญนภา  แกวคงดี บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line :4078

 Miss  Phennapa  Keawkhongdee ม.เกริก ☎ 0-2942-8364

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : ffi spnpk@ku.ac.th  

 นาย ภูมิสิษฐ  ชูไกรพินิจ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line :4077 

 Mr.  Bhumsit  Chookripinij ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8364

 นักวิชาการศึกษา  E-mail : ffi spsc@ku.ac.th 

 นาง มีนา  ปานทอง ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต) ภายใน / internal line :4092,4093

 Mrs.  Meena  Panthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : ffi smnp@ku.ac.th
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 นาง รัชกร  อรชุน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ☎ 0-3266-1168

 Mrs.  Ratchakorn  Orachun วค.เพชรบุรี E-mail : ffi srkh@ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   

 นาย รัฐวิทย  สุมประเสริฐ อส.บ.(เครื่องกล) ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Rattawit  Soomprascrt ม.สยาม

 นายชางกลเรือ   

 นาย ลิขิต  ชูชิต วท.บ. สัตวศาสตร (ประมง) ☎ 0-3266-1168 

 Mr.  Likhit  Chuchit ส.เทคโนฯราชมงคล วิทยาเขตบางพระ E-mail : ffi srdilkc@ku.ac.th 

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  

 นาย วรวุฒิ  โปะมา ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Worawut  Poma ศูนยฝกพาณิชยนาวี

 นายชางกลเรือ  

 นาง วราภรณ  เตียวพิพิธพร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line :4077

 Mrs.  Varaporn  Tieopipitporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8364 

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : ffi svpt@ku.ac.th 

 นาย วิชิต  เสมาชัย วท.บ.(ประมง) ภายใน / internal line :1382

 Mr.  Wichit  Semachai ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-2561-3031

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ   E-mail : ffi swcs@ku.ac.th 

 นาย วีรพัฒน  จูฑะสุต วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ภายใน / internal line :4080

 Mr.  Veerapat  Chudasuta อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม) ☎ 0-2942-8364

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร E-mail : ffi svpc@ku.ac.th

 นางสาว สุดารัตน  ผลบุญ กศ.บ. ภายใน / internal line :1676

 Miss  Sudaratana  Pholboon ม.ศรีนครินทรวิโรฒบางเขน ☎ 0-2579-5579

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : ffi ssdp@ku.ac.th

 นาย สุทิน  สมบูรณ วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ภายใน / internal line :1382 ext 17

 Mr.  Suthin  Somboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-3031

 นักวิชาการประมงชํานาญการ อาหารสัตวนํ้า เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  E-mail : ffi ssts@ku.ac.th

  นิเวศวิทยาทางนํ้า

 นางสาว สุพัตรา  พันธไมสี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line :4076

 Miss  Suphattra  Phanmaisee ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2942-8364

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ffi sstp@ku.ac.th

 นาง สุภาณี  แจมขํา ม.ศ.5 ภายใน / internal line :1432

 Mrs.  Supanee  Jamkhom ว.ท.อาชีวะศึกษากรุงเทพ วิทยาเขต 6 ☎ 0-2579-2924

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน  E-mail : ffi ssnj@ku.ac.th 

 นางสาว สุวันนา  ดวงสโมสร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line :4081

 Miss  Suwanna  Duangsamosorn ม.รามคําแหง E-mail : ffi sswd@ku.ac.th

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ   
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 นาย เสวก  ชาวแพรกนอย ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Saweg  Chaophreaknoi กรมเจาทา

 นายเรือ   

 นาย อรรถวุฒิ  กันทะวงศ วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ☎ 0-3831-1379 

 Mr.  Attawut  Khantavong ม.เกษตรศาสตร E-mail : ffi sawk@ku.ac.th

 นักวิชาการประมง 

 นาย อลงกต  อินทรชาติ วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Alongot  Intrarachart ม.เกษตรศาสตร E-mail : ffi sagi@ku.ac.th 

 นักวิชาการประมงชํานาญการ สมุทรศาสตรและสิ่งแวดลอม  

 นาย อศิรวัฒน  ปรีชา วท.บ.(ประมง) ☎ 0-3831-1379

 Mr.  Asirawat  Preecha ม.เกษตรศาสตร E-mail : srcawp@ku.ac.th 

 นักวิชาการประมง 

 นาย อัมพร  บัวที วท.บ.(สัตวศาสตร) ☎ 0-3266-1168

 Mr.  Umphon  Buathee ส.เทคโนโลยีราชมงคล บางพระ E-mail : ffi supb@ku.ac.th

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 

 นาง อารีย  ตั้งวงศวิวัฒนา บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line :4079

 Mrs.  Aree  Tungvongvivattana ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8364

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  E-mail : ffi sart@ku.ac.th  

ภาคว�ชาการจัดการประมง / Department of Fishery Management 

ภายใน / internal line : 1384-5 ext. 11, 14     ☎ 0-2561-1947, 0-2579-7642       0-2579-7642 ext. 12

URL : http://fmgt.fish.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาการจัดการประมง  / Head of Department   

 นาย กังวาลย  จันทรโชติ D.Agr.Sc.(Fisheries) ภายใน / internal line :1385 ext 24

 Mr.  Kungwan  Juntarashote Nihon U.,Japan ☎ 0-2561-1947

 รศ. / Assoc.Prof. การจัดการประมงชายฝง การพัฒนาประมง E-mail : ffi skwj@ku.ac.th

  ชายฝง การจัดการทรัพยากรชายฝง/

  การจัดการประมงโดยชุมชน

 นาง กาญจนา  พัฒธนานุรักษ วท.ม.(การจัดการทรัพยากร) ภายใน / internal line :1385 ext 19

 Mrs.  Kanchana  Patthananurak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการประมง/เศรษฐกิจสังคม  E-mail : ffi sknp@ku.ac.th

  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 

 นางสาว จันทรา  ศรีสมวงศ วท.ม.(การจัดการประมง) ภายใน / internal line :1385 ext 23

 Miss  Jantra  Srisomwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการประมง  E-mail : ffi sjts@ku.ac.th

  การจัดการประมง
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 นางสาว จิราภรณ  ไตรศักดิ์ Ph.D.(Fisheries Science) ภายใน / internal line :1384,1385 ext 17

 Miss  Jiraporn  Trisak Oregon State U.,USA ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. Fish Population Dynamics, Fish Stock E-mail : jiraporn.t@ku.ac.th 

  Assessment and Fisheries Management 

 นาง ภัสสรา  รัตนพิศิฏฐ พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line :1385 ext 16

 Mrs.  Pasara  Rattanaphisit ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการฐานขอมูลเพื่อการจัดการประมง E-mail : ffi spsr@ku.ac.th 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประมง 

 นาย เมธี  แกวเนิน Doctor of Technical Science ภายใน / internal line :1384,1385 ext 13

 Mr.  Methee  Kaewnern ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย ☎ 0-2579-7642

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการทรัพยากรประมง/ E-mail : ffi smtk@ku.ac.th

  การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

 นาย วรัณทัต  ดุลยพฤกษ Ph.D.(Environmental and Natural ภายใน / internal line :1384 

 Mr.  Varunthat  Dulyapurk Resource Economics) ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer U. of Illinois at Urbana-Champai,USA E-mail : ffi svtd@ku.ac.th

  Environmental and Natural Resource 

  Economics 

 นางสาว ศันสนีย  หวังวรลักษณ M.S.(Aquaculture & Aquatic Resources ภายใน / internal line :1385 ext 23

 Miss  Sansanee  Wangvoralak Management) ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย E-mail : ffi ssnw@ku.ac.th

  การจัดการทรัพยากรประมง ชีววิทยา

  การประมงและการจัดการสิ่งแวดลอม 

 นางสาว ศิริสุดา  จํานงทรง M.S.(Aquaculture & Aquatic Resources ภายใน / internal line : 1384,1385 ext 22

 Miss  Sirisuda  Jumnongsong Management) ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย E-mail : ffi ssdj@ku.ac.th 

  การจัดการชายฝง การจัดการประมง 

 นาย สุขุม  เราใจ D.Agr. (Fisheries) ภายใน / internal line :1384 ext 15

 Mr.  Sukhoom  Rowchai The U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2579-7642

 รศ. / Assoc.Prof. การจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม/ E-mail : ffi sskr@ku.ac.th

  การบูรณะทรัพยากรประมงในแหลงนํ้าจืด /

  ชลธีวิทยา 

 นางสาว แสงเทียน  อัจจิมางกูร พบ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line :1385 ext 25  

 Miss  Sangtian  Aujimangkul ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2579-7642

 รศ. / Assoc.Prof. การจัดการประมง / เศรษฐกิจสังคม E-mail : ffi ssaa@ku.ac.th 

 นางสาว อิสริยา  วุฒิสินธุ Ph.D.(Fisheries & allied aquacultures) ภายใน / internal line :1384 ,1385 ext 22

 Miss  Idsariya  Wudtisin Auburn U.,USA ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, E-mail : ffi siyw@ku.ac.th

  คุณภาพดินและนํ้าทางการประมง 
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 นางสาว อุไรรัตน  เนตรหาญ ปร.ด.(สถิติ) ภายใน / internal line :1384,1385 ext 23

 Miss  Urairat  Netharn ส.บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ☎ 0-2579-7642

 อาจารย/ Lecturer การทํา Model ทางคณิตศาสตรเพื่อ E-mail : ffi surnh@ku.ac.th

  การจัดการประมง,สถิติประยุกต 

ภาคว�ชาช�วว�ทยาประมง / Department of Fishery Biology 

ภายใน / internal line : 4094, 4095                         ☎ 0-2942-8701                           0-2940-5016

URL : http://fishbio.fish.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาชีววิทยาประมง  / Head of Department

 นาย ณรงค  วีระไวทยะ M.Sc.(Aquaculture) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 106

 Mr.  Narong  Veeravaitaya A.I.T. ☎ 0-2942-8701

 รศ. / Assoc.Prof. พื้นที่ชุมนํ้า นิเวศวิทยาในแหลงนํ้า และ E-mail : ffi snrv@ku.ac.th

  การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

 รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาประมง  

 นาง ไพลิน  จิตรชุม ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 114

 Mrs.  Pailin  Jitchum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 อาจารย/ Lecturer อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาแพลงกตอน E-mail : ffi splj@ku.ac.th 

 รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาประมง  Ph.D.(Environment Science)  ภายใน / internal line :1680 ext 13

 นาง จารุมาศ  เมฆสัมพันธ Ehime U.,USA ☎ 0-2942-7499

 Mrs.  Charumas  Meksumpun นิเวศนวิทยาดินตะกอน/สิ่งแวดลอมทางนํ้า E-mail : ffi scmc@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. /มลพิษทางนํ้า  

 นาย เกรียงไกร  สถาพรวานิชย Ph.D.(Aquaculture) ภายใน / internal line :4094,4095

 Mr.  Kriengkrai  Satapornvanit The U. of Stirling,UK ☎ 0-2942-8701

 อาจารย/ Lecturer คุณภาพนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  E-mail : ffi skks@ku.ac.th  

  พิษนิเวศวิทยา การเกษตรผสมผสาน

  ที่มีบอปลาเปนหลัก 

 นางสาว จันทนา  ไพรบูรณ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :1680 ext 17

 Miss  Jantana  Praiboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-7499

 อาจารย/ Lecturer วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพของสาหราย E-mail : ffi sjtn@ku.ac.th 

 นาย ชลอ  ลิ้มสุวรรณ Ph.D.(Fish Pathology) ☎ 0-2940-5695 
 Mr.  Chalor  Limsuwan Auburn U.,USA E-mail : ffi scll@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. โรคสัตวนํ้า / โรคสัตวนํ้าและการเลี้ยงกุงทะเล 

 นาง ชัชรี  แกวสุรลิขิต วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094 ext 113  

 Mrs.  Chatcharee  Kaewsuralikhit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 รศ. / Assoc.Prof. หญาทะเล/อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา  E-mail : ffi schs@ku.ac.th

  และพืชนํ้า
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 นาง ธนิษฐา ทรรพนันทน  ใจดี ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 110

 Mrs.  Thanitha Thapanand  Chaidee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 ผศ. / Assist.Prof. ชีววิทยาประมง/พลศาสตรการประมงและ E-mail : ffi stnt@ku.ac.th

  การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

 นาย นิติ  ชูเชิด Ph.D.(Moleccular Biotechnology) ☎ 0-2940-5695 

 Mr.  Niti  Chuchird Hiroshima U.,Japan E-mail : ffi sntc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. โรคสัตวนํ้า เทคโนโลยีชีวภาพ ไวรัส 

  การจัดการฟารม การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 นาย ปรัชญา  มุสิกสินธร Ph.D.(Aquatic Biosciences) ภายใน / internal line :1681

 Mr.  Pratya  Musiksinthorn Tokyo U. of Fisheries,Japan ☎ 0-2940-6848

 ผศ. / Assist.Prof. อนุกรมวิธานของปลานํ้าจืดในเอเชียเขตรอน/ E-mail : ffi spcm@ku.ac.th

  อนุกรมวิธานของปลา มีนวิทยา 

  สัตวภูมิศาสตร วิวัฒนการของปลา 

 นางสาว พัชรี  ครูขยัน วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 107

 Miss  Patcharee  Khrukkayan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 อาจารย/ Lecturer วิทยาศาสตร ดานสัตวพื้นทองนํ้า นิเวศทางนํ้า E-mail : ffi sprk@ku.ac.th 

 นาย ศิลปชัย  มณีขัติย วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line :4094,4095

 Mr.  Sinchai  Maneekat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร,  E-mail : ffi sscm@ku.ac.th   

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, สรีรวิทยา

  สัตวนํ้า 

 นาย สมหมาย  เจนกิจการ วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 108

 Mr.  Sommai  Janekitkarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 ผศ. / Assist.Prof. มีนวิทยาและอนุกรมวิธานของปลา/ E-mail : ffi ssoj@ku.ac.th

  วิวัฒนาการของปลานิเวศวิทยา 

 นาย สันติ  พวงเจริญ ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :4094,4095 ext 109

 Mr.  Santi  Poungcharean ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8701

 อาจารย/ Lecturer นิเวศวิทยาของปลา, การจําแนกชนิด E-mail : ffi sstpr@ku.ac.th

  ลูกปลานํ้าจืดและลูกปลาทะเล  

 นางสาว อนงค  จีรภัทร Ph.D.(Applied Bioresources Science) ภายใน / internal line :1680 ext11

 Miss  Anong  Chirapart Ehime U.,Japan ☎ 0-2942-7499

 รศ. / Assoc.Prof. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหรายทะเล E-mail : ffi sanc@ku.ac.th 

  การเลี้ยงและการใชประโยชนจากสาหราย 
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 หัวหนาภาควิชาผลิตภัณฑประมง  / Head of Department

 นางสาว จิราพร  รุงเลิศเกรียงไกร Ph.D.(Food Science (Protein Chemistry)) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 16

 Miss  Jiraporn  Runglerdkriangkrai Ehime University,Japan ☎ 0-2942-8644-5

 ผศ. / Assist.Prof. การแปรรูปสัตวนํ้า การควบคุมคุณภาพ E-mail : ffi sjpr@ku.ac.th

  สัตวนํ้าและผลิตภัณฑ, เคมีของโปรตีน 

 รองหัวหนาภาควิชาผลิตภัณฑประมง  

 นาง ปทมา  ระตะนะอาพร วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 14

 Mrs.  Pattama  Ratanaarporn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8644-5

 ผศ. / Assist.Prof. การแปรรูปสัตวนํ้า/การควบคุมคุณภาพ E-mail : ffi spmr@ku.ac.th

  ผลิตภัณฑ การใชความรอนในการแปรรูป 

  วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

 รองหัวหนาภาควิชาผลิตภัณฑประมง  

 นาย พงษเทพ  วิไลพันธ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 19

 Mr.  Pongtep  Wilaipun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 ผศ. / Assist.Prof. จุลชีววิทยาอาหาร/การควบคุมคุณภาพ E-mail : ffi sptw@ku.ac.th

  ผลิตภัณฑสัตวนํ้า สารยับยั้งจุลินทรีย

  จากธรรมชาติ 

 นาง กังสดาลย  บุญปราบ Ph.D.(Bioresources Science) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 18

 Mrs.  Kangsadan  Boonprab Tottori U.,Japan ☎ 0-2942-8644-5

 ผศ. / Assist.Prof. จุลชีววิทยาและชีวเคมีในผลิตภัณฑประมง/ E-mail : ffi sksb@ku.ac.th

  ชีวพิษในสัตวทะเล/ ระบบคุณภาพ

  ในผลิตภัณฑประมง 

 นางสาว จีรภา  หินซุย ปร.ด.(ผลิตภัณฑประมง) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 28

 Miss  Jirapa  Hinsui ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer การใชประโยชนจากเศษเหลือโรงงาน E-mail : ffi sjrp@ku.ac.th

  แปรรูปสัตวนํ้า/เอนไซมจากสัตวนํ้า 

 นางสาว จีรวรรณ  มณีโรจน D.Eng.(Food Engineering) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 17

 Miss  Jirawan  Maneerote ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : ffi sjwm@ku.ac.th 

 นาย จุฑา  มุกดาสนิท Ph.D.(Food Chemistry) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 20 

 Mr.  Juta  Mookdasanit Ehime U.,Japan ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer Food Chemistry,Food Analysis and  E-mail : ffi sjum@ku.ac.th

  Flavor Chemistry  

ภาคว�ชาผลิตภัณฑประมง / Department of Fishery Products

ภายใน / internal line : 4092, 4093             ☎ 0-2942-8644-5                0-2942-8644-5 ext. 12

URL : http://fpro.fish.ku.ac.th/
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 นาง ชไมพร  อักกาญจนวาณิชย M.Agr.Sc.(Agriculture) ภายใน / internal line :4091

 Mrs.  Chamaiporn  Akkanvanitch Kagawa U.,Japan ☎ 0-2942-8935  

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : ffi scpa@ku.ac.th 

 นาง ดวงเดือน  วารีวะนิช วท.ม.(ผลิตภัณฑประมง) ภายใน / internal line :4064

 Mrs.  Daungdoen  Vareevanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ การวิเคราหผลิตภัณฑประมง E-mail : ffi sdak@ku.ac.th 

 นางสาว นวพร  วรรณวิศาล วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 26 

 Miss  Nawaporn  Wannawisan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer เทคโนโลยีการบรรจุ 

 นางสาว นันทิภา  พันธุสวัสดิ์ ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 15

 Miss  Nantipa  Pansawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร E-mail : ffi sntp@ku.ac.th 

 นางสาว เปรมวดี  เทพวงศ วท.ม.(ผลิตภัณฑประมง) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 22

 Miss  Pramvadee  Tepwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8644-5

 อาจารย/ Lecturer การวิเคราะหผลิตภัณฑประมง,ซุริมิเทคโนโลยี E-mail : ffi spdt@ku.ac.th 

 นางสาว เยาวภา  ไหวพริบ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 29

 Miss  Yoawapha  Waiprib The U. of Queensland,Australia ☎ 0-2942-8644-5

 ผศ. / Assist.Prof. Food Biotechnology, Food Safety E-mail : ffi sywp@ku.ac.th

 นางสาว วรรณวิมล  คลายประดิษฐ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line :4092,4093 ext 24

 Miss  Wanwimol  Klaypradit The U. of Georgia,U.S.A ☎ 0-2942-8644

 อาจารย/ Lecturer การใชประโยชนจากเศษเหลือของสัตวนํ้า /  E-mail : ffi swak@ku.ac.th

  encapsulation technology 

 นาย วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล Ph.D.(Applied Bioresource Science) ภายใน / internal line :4088 ext 21

 Mr.  Wanchai  Worawattanamateekul Ehime U.,Japan ☎ 0-2942-8644

 รศ. / Assoc.Prof. นํ้ามันปลา การใชประโยชนจากสาหราย E-mail : ffi swcw@ku.ac.th

  และเศษเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตวนํ้า

 หัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  / Head of Department

 นาย พงศเชฏฐ  พิชิตกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :1432 ext 304

 Mr.  Phongchate  Pichitkul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2924

 ผศ. / Assist.Prof. คุณภาพนํ้าและนิเวศวิทยาทางนํ้า /  E-mail : ffi spcp@ku.ac.th

  ปลาสวยงามและพรรณไมนํ้า

 

ภาคว�ชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า / Department of Aquaculture

ภายใน / internal line : 1432         ☎ 0-2579-2924, 0-2579-7827, 0-2579-7831           0-2561-3984 

E-mail : ffiscps@ku.ac.th URL : http://www.fish.ku.ac.th/aquaculture.html
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 รองหัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

 นาย ประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ Ph.D.(Aquatic Biosciences) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Prapansak  Srisapoome Tokyo U. of Fisheries,Japan ☎ 0-2579-2924

 อาจารย/ Lecturer Molecular Immunology of Aquatic  E-mail : ffi spssp@ku.ac.th

  Animals/Fish and Shrimps Diseases 

 รองหัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

 นาย สรณัฏฐ  ศิริสวย M.S.(Aquatic Biosciences) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Soranuth  Sirisuay Tokyo U. of Fisheries,Japan ☎ 0-2579-2924

 อาจารย/ Lecturer อาหารสัตวนํ้า E-mail : ffi ssns@ku.ac.th 

 นาย ฉัตรชัย  ไทยทุงฉิน วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Chatchai  Thaitoongchin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2924

 นักวิชาการประมงชํานาญการ การเพาะและอนุบาลสัตวนํ้า,คุณภาพนํ้า, E-mail : ffi scct@ku.ac.th

  การเลี้ยงปลา 

 นาย ชุมพล  ศรีทอง วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Chumpol  Srithong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2924 

 อาจารย/ Lecturer คุณภาพนํ้าและดินในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  E-mail : ffi scps@ku.ac.th

  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทะเล 

 นาย ธนาคม  บัณฑิตวงศรัตน วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Thanakhom  Bundhitwongrut จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-2924

 อาจารย/ Lecturer สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลัง E-mail : ffi stkb@ku.ac.th

 นาย นนทวิทย  อารียชน Ph.D.(Health Management in Aquaculture) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Nontawith  Areechon Auburn U.,USA ☎ 0-2579-2924 

 รศ. / Assoc.Prof. สุขภาพสัตวนํ้า / ภูมิคุมกันของสัตวนํ้า E-mail : ffi snwa@ku.ac.th

 นางสาว ณิชนันทน  โภชนุกูล Ph.D.Biology(Genetics) ภายใน / internal line :1432

 Miss  Nichanun  Phochanukul U. of Cambridge,UK ☎ 0-2579-2924

 อาจารย/ Lecturer Molecular Biology and Bioinformatics E-mail : nichanun.p@ku.ac.th

 นาย ยนต  มุสิก Ph.D.(Fisheries and Allied Aquaculture) ภายใน / internal line :4086

 Mr.  Yont  Musig Auburn U.,USA ☎ 0-2940-5611

 รศ. / Assoc.Prof. คุณภาพนํ้าและการจัดการคุณภาพนํ้า E-mail : ffi syon@ku.ac.th

  ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

 นาย เรืองวิชญ  ยุนพันธ D.Tech.Sc.(Aquaculture) ภายใน / internal line :1432 ext 306

 Mr.  Ruangvit  Yoonpundh ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย ☎ 0-2579-2924

 ผศ. / Assist.Prof. การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด E-mail : ffi srvy@ku.ac.th 

 นาย วราห  เทพาหุดี Ph.D.(Aquaculture Engineering) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Wara  Taparhudee The U. of Stirling,UK ☎ 0-2579-2924

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมประมง คุณภาพนํ้า  E-mail : ffi swrt@ku.ac.th

  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
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 นางสาว สุนทราภรณ  ลิ่มสกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :1432

 Miss  Suntaraporn  Limsakoon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2924

 อาจารย / Lecturer การเพาะเลี้ยงสัตวทะเล E-mail : ffi sspl@ku.ac.th

 นาย สุบรรณ  เสถียรจิตร วท.บ.(ประมง) ภายใน / internal line :1432

 Mr.  Subun  Sathianchit ส.เทคโนโลยีราชมงคล บางพระ ☎ 0-2579-2924

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ การเพาะและอนุบาลสัตวนํ้าจืด/ E-mail : ffi ssbs@ku.ac.th

  การเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

 นางสาว สุภาวดี  พุมพวง Ph.D.(Fisheries and Widelife) ภายใน / internal line :1432 

 Miss  Supawadee  Poompuang Virginia Tech U.,USA ☎ 0-2579-2924

 รศ. / Assoc.Prof. พันธุศาสตรสัตวนํ้า / พันธุศาสตรปริมาณ  E-mail : supawadee.p@ku.ac.th

  พันธุศาสตรโมเลกุล จีโนมิคสสัตวนํ้า 

 นางสาว อรพร  หมื่นพล Ph.D.(Physiology and  Pharmacology) ภายใน / internal line :1432

 Miss  Oraporn  Meunpol The U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2579-2924

 อาจารย / Lecturer Physiology and  Pharmacology E-mail : ffi sorp@ku.ac.th 

 นางสาว อรพินท  จินตสถาพร วท.ด.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line :1432 ext 213

 Miss  Orapint  Jintasataporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2924

 รศ. / Assoc.Prof. การผลิตอาหารสัตวนํ้า โภชนศาสตรสัตวนํ้า  E-mail : ffi sora@ku.ac.th

  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 นาง อุทัยรัตน  ณ นคร Ph.D.(Genetics and Breeding of  ภายใน / internal line :1432 ext 403

 Mrs.  Uthairat  Na-Nakorn Aqutic Animals) ☎ 0-2579-2924

 ศาสตราจารย / Prof. Ehime U.,Japan E-mail : ffi surn@ku.ac.th

  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า,พันธุศาสตรสัตวนํ้า 

 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล  / Head of Department

 นาย ธรณ  ธํารงนาวาสวัสดิ์ Ph.D.(Marine Science) ภายใน / internal line :1381 ext 114

 Mr.  Thon  Thamrongnawasawat James Cook U. of North Queensland, ☎ 0-2561-4288

 ผศ. / Assist.Prof.  Australia E-mail : ffi sttn@ku.ac.th

  แนวปะการัง/การสัมผัสระยะไกลทาง

  สมุทรศาสตร การจัดการการทองเที่ยว

  ทางทะเล 

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล  

 นาย สุชาย  วรชนะนันท Ph.D.(Marine Tropical Protected Area ภายใน / internal line :1381,1678 ext 110  

 Mr.  Suchai  Worachananant Management) ☎ 0-2561-4288

 อาจารย / Lecturer The U. of Queensland,Australia E-mail : ffi sscw@ku.ac.th

  การจัดการแนวปะการัง, การจัดการพื้นที่

  อนุรักษ,การทองเที่ยวทางทะเล 

ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรทางทะเล / Department of Marine Science

ภายใน / internal line : 1381, 1678      ☎ 0-2579-7610, 0-2561-4288, 0-2561-3469        0-2561-4287 

URL : http://msci.fish.ku.ac.th/
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 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล  

 นาย จรวย  สุขแสงจันทร ปร.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 218

 Mr.  Charuay  Sukhsangchan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288

 อาจารย/ Lecturer พฤติกรรมสัตวนํ้า ,ชีวประวัติของปลาหมึก, E-mail : ffi scrs@ku.ac.th

  เทคโนโลยีการทําประมง,หอยทะเล 

 นาย คมสัน  หงภัทรคีรี วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line :1676

 Mr.  Komsom  Hongpadharakiree ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5579

 นักวิทยาศาสตร อนุกรมวิธานสัตวกลุมฟองนํ้า  E-mail : ffi sksh@ku.ac.th

  (Phylum Porifera)

 นางสาว จิตติมา  อายุตตะกะ D.Sc.(Biology) ภายใน / internal line :1381 ext 228

 Miss  Chittima  Aryuthaka Kyushu U.,Japan ☎ 0-2561-4288

 รศ. / Assoc.Prof. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาไสเดือนตัวกลม E-mail : ffi scta@ku.ac.th

  ทะเล/นิเวศวิทยาสิ่งมีชีวิตพื้นทะเลบริเวณ

  ปาชายเลนและหญาทะเล 

 นางสาว จิตราภรณ  ฟกโสภา วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :1381, 1678 ext 212

 Miss  Jitraporn  Phaksopa จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2561-4288

 อาจารย/ Lecturer สมุทรศาสตรสกายะ E-mail : ffi sjpp@ku.ac.th

 นาง จินตนา  สและนอย วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 228

 Mrs.  Jintana  Salaenoi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288

 ผศ. / Assist.Prof. สารสีในแพลงกตอนพืช กรดไขมันสารสี  E-mail : ffi sjid@ku.ac.th

  เอนไซมในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง/

  เอนไซมในสัตวทะเล 

 นาย เชษฐพงษ  เมฆสัมพันธ Ph.D.(Marine Biological Chemistry) ภายใน / internal line :1381 ext 222

 Mr.  Shettapong  Meksumpun Ehime U.,Japan ☎ 0-2561-4288

 รศ. / Assoc.Prof. ชีวเคมีของแพลงกตอนพืชทะเล/ปรากฎการณ E-mail :  ffi sspm@ku.ac.th

  นํ้าเปลี่ยนสีและสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

 นาย ธีระพงศ  ดวงดี วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 216

 Mr.  Teerapong  Duangdee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288

 ผศ. / Assist.Prof. ปลาทะเลวัยออน หมึกและหอยทะเล 

  (อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและนิเวศวิทยา) 

 นาย ปริญญา  ลิมปวิริยะกุล วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :1381, 1678 ext 226

 Mr.  Parinya  Limviriyakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288

 อาจารย/ Lecturer สัตวนํ้าไมมีกระดูกสันหลัง E-mail : ffi spyl@ku.ac.th

 นาย ปณิธาน  แกวจันทวี วท.ม.(การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากร ☎ 0-3472-0261

 Mr.  Panitan  Kaewjantawee ธรรมชาติอยางยั่งยืน) E-mail : ffi sptk@ku.ac.th

 นักวิชาการประมง ม.เกษตรศาสตร

  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าชายฝง 
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 นาย ปรีดา  กุลเสวตร บธ.บ.(การโฆษณา) ภายใน / internal line :4082
 Mr.  Preeda  Klusavet ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8894
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ffi spdk@ku.ac.th

 นางสาว พันธุทิพย  วิเศษพงษพันธุ M.S.(Marine Science) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 112
 Miss  Puntip  Wisespongpand The U. of the Ryukyus,Japan ☎ 0-2561-4288
 ผศ. / Assist.Prof. นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล / ผลิตภัณฑ E-mail : ffi sptp@ku.ac.th
  ธรรมชาติทางทะเล /ความหลากหลาย
  ทางชีวภาพของปู

 นาย มณฑล  อนงคพรยศกุล ปร.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 220
 Mr.  Monton  Anongponyoskun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288
 ผศ. / Assist.Prof. สมุทรศาสตรกายภาพ / แบบจําลองการไหล E-mail : ffi smta@ku.ac.th
  ของนํ้า/พลังงานทดแทน

 นางสาว เยาวลักษณ  มั่นธรรม ปร.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล) ภายใน / internal line :1381, 1678 ext 220
 Miss  Yaowaluk  Monthum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288
 อาจารย/ Lecturer ไสเดือนตัวกลมทะเล,มายโอเบนทอส E-mail : ffi sywl@ku.ac.th

 นาย วุฒิชัย  ออนเอี่ยม วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ☎ 0-3266-1168
 Mr.  Vutthichai  Oniam ม.เกษตรศาสตร E-mail : ffi svco@ku.ac.th
 นักวิชาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า, คุณภาพนํ้ากับ
  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 นาย ศรัณย  เพ็ชรพิรุณ วท.ด.(ชีววิทยาทางทะเลและการประมง) ภายใน / internal line :1381,1679 ext 105
 Mr.  Saran  Petpiroon U. of Wales,U.K ☎ 0-2561-4288
 รศ. / Assoc.Prof. มลพิษโลหะหนักและนํ้ามัน / สิ่งแวดลอม E-mail : ffi ssap@ku.ac.th
  ทางทะเล / สมุทรกรณี 

 นาย สหภพ  ดอกแกว วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า) ภายใน / internal line :4065
 Mr.  Sahabhop  Dokkeaw ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8365 
 นักวิชาการประมง ปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ E-mail : ffi sspd@ku.ac.th 

 นาง สุนันท  ภัทรจินดา วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line :1381,1678 ext 214
 Mrs.  Sunan  Patarajinda ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4288
 ผศ. / Assist.Prof. อนุกรมวิธานแพลงกตอนพืชทะเล/ E-mail : ffi ssnp@ku.ac.th
  การเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชทะเล 

 นาย สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ Dr.Scient.(Marine Biotechnology) ภายใน / internal line :4083
 Mr.  Suriyan  Tunkijjanukij U. of Tromso,Norway ☎ 0-2942-8936
 ผศ. / Assist.Prof. เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/ระบบภูมิคุมกัน E-mail : ffi ssrt@ku.ac.th
  ของสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง
  และชีวผลิตภัณฑจากทะเล 

 นาย อนุกรณ  บุตรสันติ์ Doctor of Marine Science ภายใน / internal line :1381, 1678 ext 230
 Mr.  Ankorn  Boutson (Fishing Technology) ☎ 0-2561-4288
 อาจารย/ Lecturer Tokyo U. of Marine Science and  E-mail : ffi sakb@ku.ac.th
  Technology,Japan
  เครื่องมือประมงทะเลชายฝง , 
  การเลือกจับของเครื่องมือประมง   
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 คณะมนุษยศาสตร / Faculty of Humanities
ภายใน / internal line : 1438-40, 1442-4, 1447, 1450    ☎ 0-2579-5566-8, 0-2942-8881-4,   7 0-2561-3485  

       0-2579-5320, 0-2579-9530 

E-mail : webadmin@human.hum.ku.ac.th   URL : http://www.hum.ku.ac.th/

 คณบดี / Dean

นาย วิไลศักดิ์  กิ่งคำ

Mr.  Wilaisak  Kingkham

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

Poona U., India

ภาษาศาสตร, ภาษาไทย,ภาษาไทยถิ่น

ภายใน / internal line : 1444,1450                

ext. 1441, 1216

☎ 0-2942-8885, 0-2579-5566-8                

ext. 1441, 1216

E-mail : fhumwsk@ku.ac.th

นาง นัดดาวดี  นุมนาค

Mrs.  Naddavadee  Numnak

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3114

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3114

E-mail : fhumndc@ku.ac.th

นาย ภาคม  บำรุงสุข

Mr.  Pakom  Bumrungsuk

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ดนตรีไทย

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumpkb@ku.ac.th

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / Associate Dean for Student Affairs

รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ / Associate Dean for Information Technology

รองคณบดีฝายบริการวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs

นาง สุพรรณี  จันทนคราญ

Mrs.  Supanni  Chantkran

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(linguistique et didactique des 

langues)

Stendhal Grenoble III U., France

ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2404

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2404

E-mail : fhumsuc@ku.ac.th

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ / Associate Dean for Quality Assurance

นาง วิภาวรรณ  อยูเย็น

Mrs.  Wipawan  Yooyen

รศ. / Assoc.Prof.

อ.ด.(ภาษาไทย)

ม.มหิดล

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2503

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2503

E-mail : fhumwwy@ku.ac.th

นางสาว กิติมา  อินทรัมพรรย

Miss  Kitima  Indrambarya

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

U. of Hawaii, USA

Thai Syntax

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1215

☎ 0-2942-8886 ext. 1215

E-mail : fhumkmi@ku.ac.th

นางสาว พรทิพย  เย็นจะบก

Miss  Porntip  Yenjabok

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(การเกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

นิเทศศาสตร นิเทศศาสตรพัฒนาการ 

หนังสือพิมพ สื่อสารมวลชน การเรียนรูสื่อ

ภายใน / internal line : 1444,1450               

ext. 3105, 3129

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3105,3129

E-mail : porntip@ku.ac.th

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา / Associate Dean for Administration and Development

รองคณบดีฝายวิจัย / Associate Dean for Research
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

 ภายใน / internal line : 1438-9, 1442-4, 1447, 1450       ☎ 0-2579-5566-8, 0-2942-8881-4       7 0-2561-3485

E-mail : Webadmin@human.hum.ku.ac.th  URL : http://www.hum.ku.ac.th/

นาง นงสมร  พงษพานิช

Mrs.  Nongsamorn  Pongpanich

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1442

E-mail : fhumnsp@ku.ac.th

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ / Associate Dean for International Affairs and Information

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ

นาง วรรณา  ศิลามาตร

Mrs.  Wanna  Silamart

ผูบริหาร

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1444,1450  

ext. 1214

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1214

E-mail : fhumwas@ku.ac.th

นาย เกษม  ทับทิมศรี

Mr.  Kasam  Tubtimsri

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 1438-40,1442-4                      

ext. 1224

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1224

E-mail : fhumkst@ku.ac.th

นางสาว จรินธร  เฮงบานแพว

Miss  Charinthorn  Hengbanpaew

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏธนบุรี

ภายใน / internal line : 1438-40,1442-4 

ext. 1437

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1437

E-mail : fhumcth@ku.ac.th

นาย ฐานุศักดิ์  บัณฑิตสมิทธ

Mr.  Thanusak  Bundismith

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วท.บ.(ประมง)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 2177

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumtsb@ku.ac.th

นางสาว ฐิติรัตน  สุพลธวณิชย

Miss  Titirat  Supolthawanit

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1438-40,1442-4 

ext. 1227

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1227

E-mail : fhumtrs@ku.ac.th

นาง ตันติยา  ทรรพวสุ

Mrs.  Tantiya  Thapwasu

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ(ภาษาไทย)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1442-4 ext. 1211

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumttc@ku.ac.th

นาย นพพร  คลังรัตนโชคชัย

Mr.  Nopporn  Klangratanachokechai

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1450 ext. 1108

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1108

E-mail : fhumnpkl@ku.ac.th

นางสาว นภาภรณ  หาญวิรุฬห

Miss  Napaporn  Hanwirun

นักวิชาการเงินและบัญชี

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1220

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1220

E-mail : fhumnpp@ku.ac.th
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นางสาว พัชรา  คุปตะเวทิน
Miss  Patchara  Kuptawatin
นักวิชาการเงินและบัญชี

บช.บ.(การบัญชี)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1218

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumprku@ku.ac.th

นาง มาลี  สิริวัฒนรัชต
Mrs.  Malee  Siriwattanarat
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1450,1438-40 
ext. 1212

☎ 0-2942-8881-5 ext. 1212
E-mail : fhummls@ku.ac.th

นาง รัตนา  แบนจาด
Mrs.  Rattana  Banchad
นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1220
0-2579-5566-8
E-mail : fhumrnb@ku.ac.th

นางสาว เรวดี  ใจหาญ
Miss  Revadee  Chaihan
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1449 ext. 1213

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumrdc@ku.ac.th

นาง สมสกุล  คงวงศวาลย
Mrs.  Somsakul  Kongvongvan
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1228

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumskk@ku.ac.th

นางสาว สลักจิตร  ทวีวิโรตมกิตติ
Miss  Salakchit  Thaweevirotkitti
นักวิชาการศึกษา

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1442-1444 ext. 1225

☎ 0-2579-6525-6
E-mail : fhumsct@ku.ac.th

นางสาว สุพัตรา  สุขแสวง
Miss  Supattra  Suksawang
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บธ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1302

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumspts@ku.ac.th

นางสาว สุรินทร  มูลวงศ
Miss  Surin  Moolwong
ผูปฏิบัติงานบริหาร

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)
ส.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2211

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumsrm@ku.ac.th

นาง หนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร
Mrs.  Nungrutai  Klinchan
นักวิชาการพัสดุ

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1440 ext. 1219

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1219
E-mail : fhumnkc@ku.ac.th

นาย ประเวศ  อินทองปาน
Mr.  Praves  Intongpan
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Philosophy)
Pune U., India
ศาสนาท่ัวไป, พุทธศาสนา,ปรัชญาส่ิงแวดลอม,
จริยศาสตร,วิธีวิจัยทาง ปรัชญาและศาสนา

ภายใน / internal line : 1508 ext. 103

☎ 0-2579-6525 ext. 103
E-mail : fhumpvi@ku.ac.th

ภาคว�ชาปรัชญาและศาสนา / Department of Philosophy and Religion
ภายใน / internal line : 1438-9 ext. 101, 508          ☎ 0-2579-6525-6 ext. 101          7 0-2942-8719

URL : http://philos-reli.hum.ku.ac.th/

หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา / Head of Department
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รองหัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  

นาย ชัชวาลย  ชิงชัย

Mr.  Chachawarn  Chingchai

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ปรัชญา)

ม.เชียงใหม

ปรัชญา

ภายใน / internal line : 1508 ext. 114

☎ 0-2579-6525 ext. 114

E-mail : fhumcwc@ku.ac.th

นาย โกเมนทร  ชินวงศ

Mr.  Komentr  Chinawong

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ปรัชญา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรัชญาและศาสนา, ตรรกศาสตร

ภายใน / internal line : 1508 ext. 113

☎ 0-2579-6525-6 ext. 113

E-mail : fhumkmc@ku.ac.th

นาย ธเนศ  ปานหัวไผ

Mr.  Tanet  Panhuaphai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Arts)

Jadavpur U., India

พุทธปรัชญาเถรวาท, ตรรกศาสตร, 

ตรรกศาสตรสัญลักษณ, พุทธจริยศาสตร

ภายใน / internal line : 1508 ext. 110

☎ 0-2579-6525 ext. 110

E-mail : fhumtnp@ku.ac.th

นาย ธวัชชัย  ทะราศรี

Mr.  Thawatchai  Tharasri

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Pali & Buddhist Studies)

Banaras Hindu U., India

พุทธศาสตร, ปรัชญา

ภายใน / internal line : 1450 ext. 109

☎ 0-2579-5566-8 ext. 109

E-mail : fhumtct@ku.ac.th

นาย ธีรัตม  แสงแกว

Mr.  Theerat  Saengkaew

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Philosophy and Religion)

Banaras Hindu U., India

ปรัชญาและศาสนา

ภายใน / internal line : 1508 ext. 105

☎ 0-2579-6525 ext. 105

E-mail : fumtrsk@ku.ac.th

หมอมหลวง นิพาดา  เทวกุล

M.L.  Nipada  Devakul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Philosophy)

Boston College, USA

ปรัชญาตะวันตก สุนทรียศาสตร 

Existentialism

ภายใน / internal line : 1450

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumndd@ku.ac.th

นาย ผจญ  คำชูสังข

Mr.  Phajon  Kamchusang

รศ. / Assoc.Prof.

ศน.ด.(พุทธศาสนาศึกษา)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

พุทธศาสนาในประเทศไทย, 

พุทธศาสนากับสังคมไทย, ศาสนาเบื้องตน

ภายใน / internal line : 1508 ext. 106

☎ 0-2579-6525 ext. 106

E-mail : fhumpjk@ku.ac.th

นาย ไพรินทร  กะทิพรมราช

Mr.  Pairin  Katipommarat

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ปรัชญา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรัชญาและศาสนา

ภายใน / internal line : 1531

☎ 0-2579-6525 ext. 1531

E-mail : fhumprk@ku.ac.th

นาย วิทยา  ศักยาภินันท

Mr.  Widya  Sakyabhinand

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Philosophy)

Banaras Hindu U., India

ปรัชญามารกซ, ตรรกศาสตร, 

ตรรกศาสตรสัญลักษณ, ศาสนาฮินดู, 

พุทธจริยศาสตร, พุทธปรัชญา

ภายใน / internal line : 1508 ext. 112

☎ 0-2579-6525-6 ext.112

E-mail : fhumwys@ku.ac.th

นาง ศิริวรรณ  เกษมศานตกิดาการ

Mrs.  Sirivarn  Kasemsarnkidakarn

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Philosophy)

Santo Tomas U., Philippines

ศาสนาทั่วไป, ปรัชญาตะวันตก, 

ปรัชญาตะวันออก(จีน)

ภายใน / internal line : 1508 ext. 115

☎ 0-2579-6525 ext. 115

E-mail : fhumsvk@ku.ac.th
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นาย สิงหคำ  นันตะภูมิ

Mr.  Singkham  Nantaphum

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Philosophy)

Kurukshetra U., India

ปรัชญา

ภายใน / internal line : 1508 ext. 109

☎ 0-2579-6525 ext. 109

E-mail : fhumskn@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาภาษาตางประเทศ / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาภาษาตางประเทศ 

ภาคว�ชาภาษาตางประเทศ / Department of Foreign Languages

 ภายใน / internal line : 1442-4          ☎ 0-2579-5566-8, 0-2579-5320-2          7 0-2942-8074  

URL : http://foreign-lang.hum.ku.ac.th/

นางสาว นงนุช  ศรีอัษฎาพร

Miss  Nongnuch  Sriussadaporn

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Curriculum and Instruction)

U. of Kansas, USA

การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ, การสอน

ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1301, 1602

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1301, 1602

E-mail : fhumnns@ku.ac.th

นาง จุฑามาศ  นามสูงเนิน

Mrs.  Chutamat  Namsoongnein

ผศ. / Assist.Prof.

M.A.(Germanistik and Linquistik)

Konstanz U., Germany

ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1027, 1208

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1207,1208

E-mail : fhumctn@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาภาษาตางประเทศ 
นาง วัฒนา  อนันตผล

Mrs.  Wattana  Anantapol

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)

ม.มหิดล

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1210

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1210

E-mail : fhumwna@ku.ac.th

นาง กนกพร  นุมทอง

Mrs.  Kanokporn  Numtong

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Classical Chinese Literature)

Nanjing U., China

ภาษาจีน, วรรณคดีจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2204

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2204

E-mail : fhumkkn@ku.ac.th

นางสาว เกวลี  เพชราทิพย

Miss  Kewalee  Petcharatip

อาจารย / Lecturer

M.A.(Chinese Philology)

Zhejiang  U., China

ภาษาจีน, ปรัชญาจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2400

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2400

E-mail : fhumklp@ku.ac.th

วาที่รอยตรี จตุวิทย  แกวสุวรรณ

Sub Lieutenant  Chatuwit  Keawsuwan

อาจารย / Lecturer

M.A.(Chinese Philology)

Nanjing U., China

ภาษาจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2009

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2209

E-mail : fhumcwk@ku.ac.th

นางสาว จรินธร  ไพศาลสิทธิกานต

Miss  Jarinthon  Phaisarnsitthikarn

อาจารย / Lecturer

M.A.(Teaching English as a Second 

Language)

California State U.,East Bay, USA

ศิลปศาสตร

ภายใน / internal line : 1604

0-2579-5566-8 ext. 1604

E-mail : fhumjrt@ku.ac.th

นางสาว จารุณี  สุริยะวงศไพศาล

Miss  Jarunee  Suriyawongpaisal

อาจารย / Lecturer

M.A.(Modern Chinese)

Pecking U., China

ภาษาจีน(การสอนภาษาจีนเปนภาษาท่ีสอง)

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2401

☎ 0-2942-8859 ext. 2401

E-mail : fhumjnsu@ku.ac.th
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นางสาว จิรพร  ธนะรัชติการนนท

Miss  Jiraporn  Dhanarattigannon

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Curriculum and Instruction)

U. of Florida, USA

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, TEFL

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1209

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1209

E-mail : fhumjpd@ku.ac.th

นาง จิระภา  มงคลนาวิน

Mrs.  Chirapa  Mongolnavin

ผศ. / Assist.Prof.

M.A.(English)

Central Missouri State U., USA

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1319

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1319

E-mail : fhumcrm@ku.ac.th

นาย จิรายุทธ  หรรษาพันธุ

Mr.  Jirayut  Hansapan

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาจีน)

ม.ธรรมศาสตร

ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2205

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2205

E-mail : fhumjyh@ku.ac.th

นาง ชไมภัค  เตชัสอนันต

Mrs.  Chamaipak  Tayjasanant

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D. (Teaching English as a Foreign 

Language Teachers)

U. of Exeter, UK

Applied Linguistics( Sociolinguistics; 

Language and Culture)

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1305

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1305

E-mail : faascpm@ku.ac.th

นาย ชวนันท  โกยสกุล

Mr.  Chawanan  Koisakul

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(มัธยมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumcnk@ku.ac.th

นางสาว ณัฐกันต  สุขชื่น

Miss  Nattakan  Sukchuen

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumnks@ku.ac.th

นางสาว ณัฐนันท  ตาบเพ็ชร

Miss  Natnan  Tabpech

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ)

ม.ธรรมศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1314

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1314

E-mail : fhumnnta@ku.ac.th

นางสาว ณิชยา  บุญมา

Miss  Nitchaya  Boonma

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumncy@ku.ac.th

นางสาว ตาบทิพย  กาญจนภูมิ

Miss  Tabtip  Kanchanapoomi

อาจารย / Lecturer

M.A.(Professional Communication with 

Merit)

U. of Sydney, Australia

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-9

E-mail : fhumttk@ku.ac.th

นาย ติโรธ  ทองนวล

Mr.  Tirote  Thongnuan

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1410

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1410

E-mail : fhumtrt@ku.ac.th

นางสาว ธารินี  บุญยืน

Miss  Tharinee  Boonyuen

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกตดานการสอน

ภาษาอังกฤษ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1230

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1230
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นาง นงสมร  พงษพานิช

Mrs.  Nongsamorn  Pongpanich

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1442

E-mail : fhumnsp@ku.ac.th

นางสาว นพเกา  สิรินธรานนท

Miss  Noppakao  Sirintranon

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาจีน)

ม.ธรรมศาสตร

ภาษาจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2204

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2204

E-mail : fhumnpk@ku.ac.th

นาย นภ  อึ๊งโพธิ์

Mr.  Nop  Oungbho

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาจีน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาจีน, วัฒนธรรมจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2400

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2400

E-mail : fhumnob@ku.ac.th

นางสาว นภาศรี  ทิมแยม

Miss  Napasri  Timyam

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

U. of Hawaii at Manoa, USA

ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1324

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1324

E-mail : fhumnst@ku.ac.th

นางสาว นฤทัย  สุรพงรักตระกูล

Miss  Naruthai  Surapongraktrakool

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1410

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1410

E-mail : fhumnts@ku.ac.th

นางสาว นวพร  สรรประเสริฐ

Miss  Navaporn  Sanprasert

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Educational and Applied 

Linguistics)

Newcastle U., UK

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1440

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1440

E-mail : fhumnps@ku.ac.th

นาง นวรัตน  ศิริธารารัตน

Mrs.  Nawarat  Siritararatn

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ, ELT, Curriculum 

Development, Crouse Design/, Oral 

Communication, Project Work

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1313

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1313

E-mail : fhumnrs@ku.ac.th

นาง น้ำทิพย  อนันตศุภมงคล

Mrs.  Namthip  Anantsupamongkol

อาจารย / Lecturer

M.A.(Teaching English of Speakers of 

Others Languages)

U. of Canberra, Australia

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1438

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1438

E-mail : fhumntt@ku.ac.th

นางสาว บุญทอง  อิทธิปญญา

Miss  Boonthong  Ittipanya

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)

ม.มหิดล

การสอนภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1317

☎ 0-2579-5566-8  ext.1317

E-mail : fhumbti@ku.ac.th

นางสาว บุษบา  ตนทอง

Miss  Bussba  Tonthong

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(English Rhetoric and Linguistics)

Indiana U. of Pennsylvania, USA

การเขียน-อาน (ภาษาอังกฤษ) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ การสอนภาษา 

Rhetoric

ภายใน / internal line : 1444

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumbus@ku.ac.th
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นางสาว บุษบา  บรรจงมณี

Miss  Bussaba  Banchongmanee

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Area and Culture Studies)

Tokyo U. of Foreign Studies, Japan

ภาษาศาสตร, ภาษาญี่ปุน, 

การแปลและลาม

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2409

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2409

E-mail : fhumbsb@ku.ac.th

นาย ประวิทย  เลิศวัฒนกูล

Mr.  Pravit  Lertwatanakul

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sciences du Language)

U. Marc Bloch-Strasbourg II, France

ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 2403

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumpvl@ku.ac.th

นาง ปราณี  จงสุจริตธรรม

Mrs.  Pranee  Jongsutjarittam

รศ. / Assoc.Prof.

M.I.A.(Area Studies)

Tsukuba U., Japan

วรรณคดีญี่ปุน, ภาษาญี่ปุน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2410

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2410

E-mail : fhumruj@ku.ac.th

นาง ปรารถนา  ศิวะถาวร

Mrs.  Prathana  Siwathaworn

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและ   

เทคโนโลยี)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1203

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1203

E-mail : fhumpns@ku.ac.th

นาง ปริมใจ  พรหมสุทธิ

Mrs.  Primchai  Bhromsuthi

อาจารย / Lecturer

M.A.(Applied Linguistics)

Indiana U., Bloomington, USA

การสอนภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1435

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1435

E-mail : fhumpcb@ku.ac.th

นางสาว ปญจนิสภ  ใจเผื่อแผ

Miss  Panjanit  Chaipuapae

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1325

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1325

E-mail : fhumpnc@ku.ac.th

นางสาว ปาริชาติ  ภูติรัตน

Miss  Parichart  Phootirat

อาจารย / Lecturer

M.A.(Applied Linguistics)

U. of Sydney, Australia

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1603

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1603

E-mail : fhumpcp@ku.ac.th

นางสาว ปญชาน  สาเกตุ

Miss  Pincha  Saket

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาจีน)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน

ภายใน / internal line : 1444,1442 ext. 2401

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2401

E-mail : fhumpcs@ku.ac.th

นาย พงศธร  พฤกษะศรี

Mr.  Pongsatorn  Prucsasri

อาจารย / Lecturer

M.A.(Applied Linguistics)

U. of Queensland, Australia

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1603

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1603

E-mail : fhumptp@ku.ac.th

นางสาว พรศิริ  มวงสมัย

Miss  Pornsiri  Muangsamai

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Teaching as a Foreign Language)

The Ohio State U., USA

English for Spacifi c Purposes, CALL, 

Qualitative Research

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1428

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1428

E-mail : fhumpsm@ku.ac.th

นาง พัชรประภา  อดุลวิทย

Mrs.  Pacharaprapa  Adulavidhaya

ผศ. / Assist.Prof.

Ed.D.(Secondary Education in 

Curriculum and Instruction)

Indiana U., USA

English Structure

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1423

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1423

E-mail : fhumppa@ku.ac.th
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นาง พันธทิพย  นุชงอน
Mrs.  Puntip  Nuch-Ngorn
ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1429

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1429
E-mail : fhumptn@ku.ac.th

นาย พิวัฒน  หิตกร
Mr.  Piwat  Hitakorn
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
ม.ธรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1326

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1326
E-mail : fhumpwh@ku.ac.th

นางสาว เพ็ญนภา  พวงประโคน
Miss  Pennapa  Puangprakhon
อาจารย / Lecturer

อ.ม.(การแปลและการลาม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1229

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1229
E-mail : fhumppp@ku.ac.th

นางสาว เพ็ญวิภา  ศรีสมุทร
Miss  Penwipa  Srisamut
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา   
ตางประเทศ)
ม.ธรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1307

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1307
E-mail : fhumpps@ku.ac.th

นางสาว เพียงเดือน  พรรณรุกข
Miss  Peangduen  Panarook
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา  
ตางประเทศ)
ม.ธรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1231

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1231
E-mail : fhumpdp@ku.ac.th

นางสาว ภัทราพร  ตะปนตา
Miss  Pataraporn  Tapinta
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Reading Education)
U. of North Texas, USA
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1311

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1311
E-mail : fhumpat@ku.ac.th

นาย มนตรี  ตั้งพิชัยกุล
Mr.  Montri  Tangpijaikul
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Linguistics)
Macquarie U., Australia
ภาษาอังกฤษ, การวิเคราะหภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1307

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1307
E-mail : fhummtt@ku.ac.th

นาง มนทิรา  อารีพิทักษ
Mrs.  Montira  Areepitak
ผศ. / Assist.Prof.

M.A.(English)
U. of North Texas, USA
ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext.1424

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1424
E-mail : fhummra@ku.ac.th

นาง มริสสา  พงษศิริกุล
Mrs.  Marissa  Phongsirikul
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ม.มหิดล
ภาษาศาสตรประยุกต

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1604

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1604
E-mail : fhummrs@ku.ac.th

นาง เมธนี  อารยะสกุล
Mrs.  Methanee  Arayaskul
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Education)
The Ohio State U., USA
Listening-Speaking, Public Speaking, 
Reading

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1312

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1312
E-mail : fhummta@ku.ac.th

นาง ยุพกา  ฟูกุชิมา
Mrs.  Yupaka  Fukushima
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Japanese  Langauge  Education)
National Graduate Institute of Policy 
Studies, Japan
ภาษาญี่ปุน, การเรียนรูการออกเสียงภาษา
ญี่ปุน, กลยุทธการเรียนรู

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2408

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2408
E-mail : fhumykf@ku.ac.th
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นางสาว วนิช  ประสาธนวนิช

Miss  Wanich  Prasathwanich

อาจารย / Lecturer

DESS [Postgraduate Degree] 

(International Management of French 

Arts)

U. of Angers, France

ภาษาฝรั่งเศส, การอาน, ศิลปะวัฒนธรรม

ภายใน / internal line : 1442 ext. 2404

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2404

E-mail : fhumwnp@ku.ac.th

นางสาว วรรณชลีย  เกียรตินิยมศักดิ์

Miss  Wanchalee  Kiatiniyomsak

อาจารย / Lecturer

M.A.(International Communication)

Nagoyo U., Japan

การสื่อสารระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumwcl@ku.ac.th

นางสาว วรรณศิริ  ธรรมานุรักษ

Miss  Wannasiri  Thummanuruk

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1443

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1443

E-mail : fhumwtm@ku.ac.th

นาง วรัสยาพร  กีรติกรณธนายศ

Mrs.  Warassayaporn  

Keeratikorntanayod

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1310

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1310

E-mail : fhumsst@ku.ac.th

นาง วราลี  จันทโร

Mrs.  Waralee  Juntaro

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ญี่ปุนศึกษา)

ม.ธรรมศาสตร

ภาษาญี่ปุน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2408

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2408

E-mail : fhumwrl@ku.ac.th

นาง วลี  เฑียรบุญเลิศรัตน

Mrs.  Walee  Thienboonlertratana

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม(ภาษาเยอรมัน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาเยอรมัน

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1205

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1205

E-mail : fhumwth@ku.ac.th

นาง วัณณนา  สุนทรนฤรังษี

Mrs.  Wannana  Soontornnaruerangsee

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1315

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1315

E-mail : fhumwns@ku.ac.th

นางสาว วันถวิล  วงศวานิช

Miss  Wantawin  Wongwanich

อาจารย / Lecturer

M.A.(Linguistique)

De Montreal U., Canada

ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2404

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2404

E-mail : fhumwww@ku.ac.th

นางสาว ศลิษา  เตรคุพ

Miss  Salisa  Taeracoop

อาจารย / Lecturer

M.A.(German as a Foreign Language)

Kassel U., Germany

ภาษาเยอรมัน

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1207, 1208

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1207,1208

E-mail : fhumsls@ku.ac.th

นาง ศิริกุล  พูนนาก

Mrs.  Sirikul  Poonnark

อาจารย / Lecturer

M.A.(Teaching English as a Second 

Language)

Western Michigan U., USA

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1442

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1442

E-mail : fhumsrp@ku.ac.th
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นางสาว ศิริพร  เลิศไพศาลวงศ

Miss  Siriporn  Lerdaisalwong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1309

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1309

E-mail : fhumspl@ku.ac.th

นางสาว ศุภารีย  อิ่มพิทักษ

Miss  Suparee  Impithuksa

อาจารย / Lecturer

M.A.(Applied Linguistics)

U. of Queensland, Australia

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1603

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1603

E-mail : fhumsri@ku.ac.th

นางสาว สมจิตร  สิริรัตนวิทย

Miss  Somchit  Siriratanawit

ผศ. / Assist.Prof.

M.Ed.(Japanese Language Education)

Gakugei U., Japan

ภาษาญี่ปุน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2401

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2401

E-mail : fhumscs@ku.ac.th

นางสาว สรอยสุดา  ณ ระนอง

Miss  Soysuda  Na Ranong

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Area and Culture Studies)

Tokyo U. of Foreign Studies, Japan

การสอนภาษาญี่ปุน

ภายใน / internal line : 1442 ext. 2408

☎ 0-2569-5566-8 ext. 2408

E-mail : fhumsdn@ku.ac.th

นาง สิตางศุ  ขันติ

Mrs.  Sitang  Khanti

อาจารย / Lecturer

M.A.(Language and Communication)

Depaul U., USA

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1439

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1439

E-mail : fhumstk@ku.ac.th

นาง สุจรรยา  วิลาวรรณ

Mrs.  Sujunya  Wilawan

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Linguistics)

U. of Leeds, UK

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1209

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1209

E-mail : fhumsjp@ku.ac.th

นาง สุพรรณี  จันทนคราญ

Mrs.  Supanni  Chantkran

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(linguistique et didactique des 

langues)

Stendhal Grenoble III U., France

ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2404

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2404

E-mail : fhumsuc@ku.ac.th

นางสาว สุมาลี  ธนะแพสย

Miss  Sumalee  Dhanapas

ผศ. / Assist.Prof.

M.A.(Teaching English to speakers of 

other languages in colleges)

New York U., USA

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1425

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1425

E-mail : fhumsld@ku.ac.th

นางสาว สุรียพร  ชินเศรษฐกิจ

Miss  Sureeporn  Chinsethagij

อาจารย / Lecturer

M.Ed.(Teaching English To Speakers 

of Other Languages)

Seattle U., USA

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444 ext. 1604

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1604

E-mail : fhumspcg@ku.ac.th

นางสาว อารีรัตน  ปนทอง

Miss  Areerat  Pinthong

อาจารย / Lecturer

Master of Arts(Lettres Moderns)

De Paris III U., France

ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2403, 2404

☎ 0-2569-5566-8 ext. 2403, 2404

E-mail : fhumarpt@ku.ac.th
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นางสาว อินทิรา  บำรุงสาลี

Miss  Intira  Bumrungsalee

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1442

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumitr@ku.ac.th

นาง อิศริยา  ทวีศิลป

Mrs.  Issariya  Thaveesilpa

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(English Language Teaching)

U. of Essex, UK

L2 Vocabulary Acquisition

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1308

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1308

E-mail : fhumirt@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาภาษาไทย  Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาภาษาไทย  

ภาคว�ชาภาษาไทย / Department of Thai Languages

 ภายใน / internal line : 1450 ext. 1411        ☎ 0-2579-5566-8 ext. 1411        7 0-2940-7177  

URL : http://thailang.hum.ku.ac.th

นาย โกวิทย  พิมพวง

Mr.  Kowit  Pimpuang

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sanskrit)

Pune U., India

ภาษาสันสกฤต, ภาษาบาลี, ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450             

ext. 2511, 2500

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2511, 2500

E-mail : fhumkwp@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาภาษาไทย  

นาย สุรสิทธิ์  ไทยรัตน

Mr.  Surasith  Thairatana

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Sanskrit)

Magadh U., India

ภาษาบาลี - สันสกฤต

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2510

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2510

E-mail : fhumsstr@ku.ac.th

นาย วิชาติ  บูรณะประเสริฐสุข

Mr.  Wichat  Booranaprasertsook

อาจารย / Lecturer

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2516

☎ 0-2579-5566-8 ext.2516

E-mail : fhumwcb@ku.ac.th

นาง สุพัตรา  อินทนะ

Mrs.  Supatra  Indana

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sanskrit)

Pune U., India

ภาษาสันสกฤต, ภาษาตะวันออก, 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2512

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2512

E-mail : fhumspti@ku.ac.th

นาย ชลอ  รอดลอย

Mr.  Chalor  Rodloy

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตรการสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย, ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2513

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2513

E-mail : satclr@ku.ac.th

นาง ธันวพร  เสรีชัยกุล

Mrs.  Thunmapon  Sareechaikul

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาไทย)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2517

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2517

E-mail : fhumtwp@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาภาษาไทย  
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นาย บุญเหลือ  ใจมโน

Mr.  Boonlue  Chaimano

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Sanskrit)

U. of Dellhi, India

ภาษาสันสกฤต-บาลี, ภาษาไทย, ศาสนา-

ปรัชญา, วาทการ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2514

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2514

E-mail : psdblc@ku.ac.th

นาย ประเทือง  ทินรัตน

Mr.  Pratuang  Dinnaratna

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Eastern Language-Sankrit)

Banaras Hindu U., India

ภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2507

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2507

E-mail : fhumptd@ku.ac.th

นางสาว เมธาวี  ยุทธพงษธาดา

Miss  Methawee  Yutthapongthada

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

ภาษาศาสตร, ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2504

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2504

E-mail : fhummwy@ku.ac.th

นางสาว รุจิรา  เสงเนตร

Miss  Rujira  Sengnet

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Linguistics)

Deccan College, India

ภาษาศาสตร, ภาษาตางๆในตระกูลAustro-

Asiatic, Tai, การสอนภาษาไทยใหกับคน

ตางชาติ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2509

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2509

E-mail : fhumrrs@ku.ac.th

นาง วิภาวรรณ  อยูเย็น

Mrs.  Wipawan  Yooyen

รศ. / Assoc.Prof.

อ.ด.(ภาษาไทย)

ม.มหิดล

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2503

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2503

E-mail : fhumwwy@ku.ac.th

นาย วิไลศักดิ์  กิ่งคำ

Mr.  Wilaisak  Kingkham

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

Poona U., India

ภาษาศาสตร, ภาษาไทย,ภาษาไทยถิ่น

ภายใน / internal line : 1444,1450              

ext. 1441, 1216

☎ 0-2942-8885, 0-2579-5566-8                    

ext. 1441, 1216

E-mail : fhumwsk@ku.ac.th

นางสาว สกลสุภา  ทองนอย

Miss  Sakolsupha  Thongnoi

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(เขมรศึกษา)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2505

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2505

E-mail : fhumsptn@ku.ac.th

นาย สมเกียรติ  รักษมณี

Mr.  Somkiat  Rakmanee

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, วรรณคดีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2508

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2508

E-mail : fhumskr@ku.ac.th

นาย สมาน  แกวเรือง

Mr.  Saman  Kaewruang

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sanskrit)

Sampumanand Sanskrit U., India

สันสกฤต

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2515

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2515

E-mail : fhumsmk@ku.ac.th

นาง สิริวรรณ  นันทจันทูล

Mrs.  Siriwan  Nantachantoon

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การใชภาษาไทย, การเขียนภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2518

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2518

E-mail : fhumswn@ku.ac.th
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นาง สุรียรัตน  บำรุงสุข

Mrs.  Sureerat  Bumrungsuk

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาไทย)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย, พัฒนาการของภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2506

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2506

E-mail : fhumsrms@ku.ac.th

นางสาว อรไท  ผลดี

Miss  Orathai  Pholdee

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย, จารึกภาษาไทย, 

ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2502

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2502

E-mail : fhumotp@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร

ภาคว�ชาภาษาศาสตร / Department of Linguistics
ภายใน / internal line : 1438-9 ext. 1517-8       ☎ 0-2579-5566-8 ext. 1517-8        7 0-2942-8366

 E-mail : ling@ku.ac.th    URL : http://ling.hum.ku.ac.th

นาง พุทธชาติ  โปธิบาล

Mrs.  Puttachart  Potibal

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1526

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1526

E-mail : fhumpcpb@ku.ac.th

นางสาว อุมาภรณ  สังขมาน

Miss  Umaporn  Sangaman

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ภาษาศาสตร)

ม.มหิดล

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1527

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1527

E-mail : fhumups@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาภาษาศาสตร

นาง ทัศนาลัย  บูรพาชีพ

Mrs.  Tasanalai  Burapacheep

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

U. of London, UK

อรรถศาสตร การแปล

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1520

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1520

E-mail : fhumtab@ku.ac.th

นางสาว กิติมา  อินทรัมพรรย

Miss  Kitima  Indrambarya

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

U. of Hawell, USA

Thai Syntax

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext.1215

☎ 0-2942-8886 ext. 1215

E-mail : fhumkmi@ku.ac.th

นาง ขนิษฐา  ใจมโน

Mrs.  Kanita  Chaimano

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ภาษาศาสตร)

ม.มหิดล

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1507

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1507

E-mail : fhumkte@ku.ac.th

หมอมหลวง จรัลวิไล  จรูญโรจน

M.L.  Jaralvilai  Charunrochana

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตรชาติพันธุ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1513

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1513

E-mail : fhumjvc@ku.ac.th

นางสาว นัทธชนัน  เยาวพัฒน

Miss  Natchanan  Yaowapat

อาจารย / Lecturer

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1529

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1529

E-mail : fhumncn@ku.ac.th
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ภาคว�ชาวรรณคดี / Department of Literature

       ภายใน / internal line : 1443 ext. 1402        ☎ 0-2579-5566-8 ext. 1401-2        7 0-2940-6979 

E-mail : lit@ku.ac.th   URL : http://lit.hum.ku.ac.th/

นางสาว ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม

Miss  Pananda  Lerlertyuttitham

อาจารย / Lecturer

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร, Pragmatics, 

Sociolinguistics, Discourse Studies

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1528

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1528

E-mail : fhumpdl@ku.ac.th

นาง วิภากร  วงศไทย

Mrs.  Wipakorn  Wongthai

รศ. / Assoc.Prof.

M.A.(Linguistics)

Ohio U., USA

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1514

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1514

E-mail : fhumwpw@ku.ac.th

นาง อภิลักษณ  ธรรมทวีธิกุล

Mrs.  Apiluck  Tumtavitikul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

U. of Texas at Austin, USA

Phonetics, Phondogy, Linguistics

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1145

☎ 0-2942-8788-9

E-mail : fhumalt@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาวรรณคดี / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาวรรณคดี  

นาง วรรณา  นาวิกมูล

Mrs.  Wanna  Nawigamune

อาจารย / Lecturer

M.A.(English)

Eastern Michigan U., USA

วัฒนธรรมพื้นบาน, พิพิธภัณฑวิทยา, 

วรรณคดีอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1401

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1401

E-mail : uvnm@ku.ac.th

นางสาว วัชราภรณ  อาจหาญ

Miss  Watcharaporn  Arjharn

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วรรณคดีไทย, วรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น, 

คีตศิลป

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1407

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1407

E-mail : fhumwra@ku.ac.th

นางสาว กฤตยา  ณ หนองคาย

Miss  Kritsataya  Na-nangkhai

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วรรณคดีไทย, คติชนสมัยใหม, 

วรรณกรรมสำหรับเด็ก

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1404

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1404

E-mail : fhumkyn@ku.ac.th

นาง กุลวดี  มกราภิรมย

Mrs.  Kulwadee  Makarabhirom

ศ. / Prof.

M.A.(English for Non-Native Speakers)

Central Missouri State U., USA

วรรณคดีและศิลปะตะวันตก, 

วรรณคดีกับศาสนาคริสต, การแปล

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext 1418

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1418

E-mail : fhumkwm@ku.ac.th

นางสาว จันทวรรณ  อนันตประยูร

Miss  Janthawan  Anantaprayoon

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วรรณคดีอเมริกัน, การละครสมัยใหม, 

วรรณคดีกับปรัชญา

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1406

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1406

E-mail : fhumjaa@ku.ac.th
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ภาคว�ชาศิลปาช�พ / Department of Career Sciences

 ภายใน / internal line : 1438 ext. 104        ☎ 0-2579-5566 ext. 104        7 0-2942-8073

URL : http://cs.hum.ku.ac.th

นาย ธงรบ  รื่นบรรเทิง
Mr.  Thongrob  Ruenbanthoeng
อาจารย / Lecturer

M.A.(English)
De Paul U., USA
วรรณคดีอังกฤษ, เชกสเปยรศึกษา,           
วรรณกรรมอเมริกันสมัยใหม, วรรณคดีวิจารณ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1408

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1408
E-mail : faastrr@ku.ac.th

นาย นัทธนัย  ประสานนาม
Mr.  Natthanai  Prasannam
ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วรรณกรรมไทย, วรรณกรรมแปล, 
วัฒนธรรมศึกษา, ภาพยนตรศึกษา

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1419

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1419
E-mail : fhumnnp@ku.ac.th

นางสาว พรรณทิภา  ชื่นชาติ
Miss  Pantipa  Chuenchat
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(วรรณคดีไทย)
ม.เกษตรศาสตร
วรรณคดีไทย, วรรณคดีตะวันตก, 
วรรณคดีกับสังคม

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1403

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1403
E-mail : fhumppc@ku.ac.th

นางสาว พรรณราย  ชาญหิรัญ
Miss  Phannarai  Chanhiran
อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วรรณคดีไทย, นิทานและตำนานพื้นบาน, 
วรรณคดีกับการเมือง

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1447

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1447

นางสาว สรณัฐ  ไตลังคะ
Miss  Soranat  Tailanga
รศ. / Assoc.Prof.

อ.ด.(วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วรรณกรรมไทยสมัยใหม, 
วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1420

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1420
E-mail : fhumira@ku.ac.th

นางสาว เสาวณิต  วิงวอน
Miss  Sauvanit  Vingvorn
ผศ. / Assist.Prof.

อ.ด.(ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา, 
วรรณคดีกับการแสดง

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1405

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1405
E-mail : fhumsnv@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ / Head of Department

นาย เจริญพร  เพ็ชรกิจ
Mr.  Jaroenporn  Petkit
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว)
ม.เชียงใหม
การทองเที่ยว

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1103

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1103
E-mail : fhumjpp@ku.ac.th

นาง นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย

Mrs.  Nuchnard  Ratanasuwongchai

ผศ. / Assist.Prof.

M.Sc.(Tourism Planning and 

Development)

U. of Surrey, UK

Tourism Planning and Development

ภายใน / internal line : 1444,1450             

ext. 1103, 1101

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1103, 1101

E-mail : fhumnnw@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ  
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นาง ฉลองศรี  พิมลสมพงศ

Mrs.  Chalongsri  Pimonsompong

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทองเที่ยวและการโรงแรม

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1105

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1105

E-mail : fhumcsp@ku.ac.th

นาย ชลวิช  สุธัญญารักษ

Mr.  Chonlavit  Sutunyarak

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม

กับการทองเที่ยว)

ม.ศิลปากร

การจัดการทั่วไป/ดานการทองเที่ยว/

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2579-5566-8

นาย ธารดล  ธาดาดุสิตา

Mr.  Taradon  Tadadusita

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว)

ม.ศิลปากร

มัคคุเทศก, ประวัติศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1107

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1107

E-mail : fhumtdt@ku.ac.th

นาย ประพนธ  โอสถสัมพันธสุข

Mr.  Prahpon  Osodsampransook

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การตลาด), บธ.ม.(การจัดการ; 

นานาชาติ), รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและ 

เอกชนมหาบัณฑิต; นานาชาติ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.เกษตรศาสตร, 

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษยใน  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1101

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1101

E-mail : fhumppo@ku.ac.th

นาง เปรมฤดี  ชอบผล

Mrs.  Premrudee  Chobphon

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

การโรงแรม, การพัฒนาบุคคลากร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1102

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1102

E-mail : fhumpdc@ku.ac.th

นาย ภูริวัจน  เดชอุม

Mr.  Puriwaj  Dachum

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การตลาด)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การตลาด, การจัดการการประชุมและ  

นิทรรศการนานาชาติ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1107

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1107

E-mail : fhumpwd@ku.ac.th

นาย รภัส  ศิลปศรีกุล

Mr.  Rabhas  Silpsrikul

อาจารย / Lecturer

M.Sc.(International Management)

King’s College London, UK

การโรงแรม

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1438

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1438

E-mail : fhumrbs@ku.ac.th

นาง จุฬมณี  สุทัศน ณ อยุธยา

Mrs.  Julmanee  Sudasna

ผศ. / Assist.Prof.

M. of Music(Piano)

U. of the Arts, USA

การบรรเลงเปยโน

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701

E-mail : fhumjns@ku.ac.th

ภาคว�ชาดนตร� / Department of Music

☎ 0-2942-8890-2, 0-2579-9529        7 0-2942-8075

E-mail : caweb@ku.ac.th   URL : http://music.hum.ku.ac.th/

หัวหนาภาควิชาดนตรี / Head of Department
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รองหัวหนาภาควิชาดนตรี  
นางสาว พจี  บำรุงสุข

Miss  Pajee  Bumrungsuk

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)

ม.มหิดล

ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumpjb@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาดนตรี  
นาย ภาณุภัค  โมกขศักดิ์

Mr.  Panupak  Mokkasak

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(มนุษยดุริยางควิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรี

ภายใน / internal line : 1444,1451

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumppms@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาดนตรี  
นาย สุรพล  ธัญญวิบูลย

Mr.  Suraphol  Tanyaviboon

อาจารย / Lecturer

ศป.บ.(ดุริยางคศิลป)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดนตรีตะวันตก

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8

E-mail : fhumspt@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาดนตรี  

นาย ณรงค  เขียนทองกุล

Mr.  Narong  Kiantongkul

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)

ม.มหิดล

ประวัติศาสตรศิลปะ, โบราณคดี, ดนตรีไทย,

 วัฒนธรรมศึกษา

ภายใน / internal line : 1444,1451

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumnrk@ku.ac.th

นาย กิตติ  เครือมณี

Mr.  Kitti  Kuremanee

อาจารย / Lecturer

ศป.ม.(การประพันธเพลง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประพันธเพลง

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701

E-mail : fhumktk@ku.ac.th

นาย จิณณวัตร  มั่นทรัพย

Mr.  Jinnawat  Mansap

อาจารย / Lecturer

ศป.ม.(การประพันธเพลง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประพันธเพลง

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701

นาย ทวีศักดิ์  ศรีผอง

Mr.  Taweesak  Sriphong

อาจารย / Lecturer

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีไทย, ดนตรีชาติพันธุวิทยา

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumtss@ku.ac.th

นาย นิพัทธ  กาญจนะหุต

Mr.  Nipatdh  Kanchanahuta

อาจารย / Lecturer

M.of music(Performance)

U. of North Texas, USA

ดนตรี

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701

E-mail : fhumnpkh@ku.ac.th

นาย ภาคม  บำรุงสุข

Mr.  Pakom  Bumrungsuk

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumpkb@ku.ac.th

นาย ภาธร  ศรีกรานนท

Mr.  Pathorn  Srikaranonda

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Composition)

U. of Edinburgh, UK

ดนตรี

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701

E-mail : fhumpts@ku.ac.th
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นาย ภาวัช  หลวงสุนทร
Mr.  Phawat  Luangsuntorn
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
ส.ราชภัฏสวนสุนันทา
ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1451

☎ 0-2561-3563
E-mail : fhumnpl@ku.ac.th

นาย ราชันย  ศรชัย
Mr.  Rachun  Sornchai
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การบริหารงานวัฒนธรรม)
ม.ธรรมศาสตร
ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701
E-mail : fhumrcs@ku.ac.th

นาย วิโรจน  เวชชะ
Mr.  Wirote  Wejcha
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(มานุษยดุริยางวิทยา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ดนตรีไทย

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2561-3563
E-mail : fhumwrw@ku.ac.th

นาย ศรัณย  นักรบ
Mr.  Saran  Nakrop
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Ethnography)
Panjab U., India
ดนตรีชาติพันธุวิทยา, ชาติพันธุวิทยา, 
ดนตรี, มนุษยวิทยาวัฒนธรรม

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2942-8891
E-mail : fhumsrn@ku.ac.th

นาย สุพจน  ยุคลธรวงศ
Mr.  Supot  Yukolthonwong
ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ม.เกษตรศาสตร
ดนตรีตะวันตก, ดนตรีศึกษา

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2579-5566-8
E-mail : fhumspy@ku.ac.th

นางสาว สุมิดา  อังศวานนท
Miss  Sumida  Ansvananda
อาจารย / Lecturer

M.of music(Instrumental Performance 
Piano)
San Francisco Conservatory of Music, USA
การแสดงเปยโน

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4701
E-mail : fhumsmd@ku.ac.th

นาย สุรเชษฐ  ชานกสกุล
Mr.  Surachet  Chanoksakul
อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
ม.เกษตรศาสตร
ดนตรีสากล

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 4701

☎ 0-2579-5566-8 ext. 4702
E-mail : fhumscc@ku.ac.th

นางสาว ศรัณยธร  ศศิธนากรแกว
Miss  Saranthorn  Sasithanakornkaew
อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(นิเทศศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สื่อสารมวลชน

ภายใน / internal line : 1444,1450             
ext. 3111, 3100

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3111, 3100
E-mail : fhumsts@ku.ac.th

ภาคว�ชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร /Communication art and information Science

ภายใน / internal line : 3101       ☎ 0-2579-5566        7 0-2940-7324

URL : http://cai.hum.ku.ac.th

หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
นาย นธกฤต  วันตะเมล

Mr.  Natagrit  Vantamay

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(ประชากรศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สื่อสารมวลชน

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3102

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3102

E-mail : fhumspv@ku.ac.th
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รองหัวหนาภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
นาง วัลลภา  จันทรดี

Mrs.  Wallapa  Chantrdee

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3103

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3103

E-mail : fhumwpc@ku.ac.th

นาย กฤษฎา  ทวีศักดิ์ศรี

Mr.  Kritsada  Thaweesaksri

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3104

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3104

E-mail : fhumkdt@ku.ac.th

นาย ขจร  ฝายเทศ

Mr.  Kajohn  Fivetes

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(สื่อสารมวลชน)

ม.ธรรมศาสตร

สื่อสารมวลชน

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3106

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3106

E-mail : fhumkjf@ku.ac.th

นางสาว ณัฏฐชุดา  วิจิตรจามรี

Miss  Natchuda  Wijitjammaree

ผศ. / Assist.Prof.

นศ.ด.(นิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3109

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3109

E-mail : fhumsyw@ku.ac.th

นาง ดวงแกว  เงินพูลทรัพย

Mrs.  Duangkaew  Ngernpoolsap

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3112

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3112

E-mail : fhumjrun@ku.ac.th

นาง นัดดาวดี  นุมนาค

Mrs.  Naddavadee  Numnak

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3114

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3114

E-mail : fhumndc@ku.ac.th

นางสาว พรทิพย  เย็นจะบก

Miss  Porntip  Yenjabok

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(การเกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

นิเทศศาสตร, นิเทศศาสตรพัฒนาการ 

หนังสือพิมพ, สื่อสารมวลชน, การเรียนรูสื่อ

ภายใน / internal line : 1444,1450             

ext. 3105, 3129

0-2579-5566-8 ext. 3105,3129

E-mail : porntip@ku.ac.th

นางสาว วราพรรณ  อภิศุภะโชค

Miss  Warapan  Apisuphachok

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 3110

0-2579-5566-8 ext. 3110

E-mail : fhumwpa@ku.ac.th

สถาบันขงจ�้อ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

 ภายใน / internal line : 1202        ☎ 0-2579-0726        7 0-2579-0726

URL : http://www.cib.hum.ku.ac.th/

ผูอำนวยการสถาบันขงจื้อ / Director

วาที่รอยตรี จตุวิทย  แกวสุวรรณ

Acting Sub.Lt.  Chatuwit  Keawsuwan

อาจารย / Lecturer

M.A.(Chinese Philology)

Nanjing U., China

ภาษาจีน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 2009

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2209

E-mail : fhumcwk@ku.ac.th
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ประธานโครงการ  
นาง เมธนี  อารยะสกุล
Mrs.  Methanee  Arayaskul
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Education)
The Ohio State U., USA
Listening-Speaking, Public Speaking, 
Reading

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1312

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1312
E-mail : fhummta@ku.ac.th

          สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนคร�นทร /

     Rajanagarindra Institute of Linguistic and Cultural Studies

       ภายใน / internal line : 1145       ☎ 0-2942-8788        7 0-2942-8787 

        E-mail : rilc@ku.ac.th   URL : http://rilc.ku.ac.th

    โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ / 

   Bachelor of Arts Program in English : Special Program

   ภายใน / internal line : 1322       ☎ 0-2579-5566        7 0-2561-2711  

    URL : http://www.eng.hum.ku.ac.th

นาง อภิลักษณ  ธรรมทวีธิกุล
Mrs.  Apiluck  Tumtavitikul
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)
U. of Texas at Austin, USA
Phonetics,Phonology,Language 
Acquisition

ภายใน / internal line : 1145, 1434

☎ 0-2942-8784,0-2942-8788
E-mail : fhumalt@ku.ac.th

ผูอำนวยการ / Director

นางสาว บุษบา  บรรจงมณี
Miss  Bussaba  Banchongmanee
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Area and Culture Studies)
Tokyo U. of foreign Studies, Japan
ภาษาญี่ปุน(ไวยากรณ คำกริยา)

ภายใน / internal line : 1145

☎ 0-2942-8788
E-mail : fhumbsb@ku.ac.th

นางสาว จริยา  สุพรรณ
Miss  Jariya  Supun
นักวิจัย

ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1145

☎ 0-2942-8788
E-mail : fhumjys@ku.ac.th

นาง สุพิญญา  กาวไธสง
Mrs.  Supinya  Kawthaisong
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1145

☎ 0-2942-8788
E-mail : osyk@ku.ac.th

นาง น้ำออย  ชินวงศ
Mrs.  Nam-aoi  Chinnawong
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1145

☎ 0-2942-8788
E-mail : fhumnac@ku.ac.th

รองผูอำนวยการ

นาง น้ำทิพย  อนันตศุภมงคล

Mrs.  Namthip  Anantsupamongkol

อาจารย / Lecturer

M.A.(Teaching English of Speakers of 

Others Languages)

U. of Canberra, Australia

การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1438

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1438

E-mail : fhumntt@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
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ผูประสานงานในหนวยงาน  
นางสาว ชลลดา  อยูเย็น

Miss  Chonlada  Yuyen

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1322

☎ 0-2579-5566 ext. 1322

E-mail : fhumcld@ku.ac.th

นางสาว รุจิรา  เสงเนตร

Miss  Rujira  Sengnet

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Linguistics)

Deccan College, India

ภาษาศาสตร, ภาษาตางๆในตระกูล

Austro-Asiatic, Tai, การสอนภาษาไทย 

ใหกับคนตางชาติ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2509

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2509

E-mail : fhumrrs@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นางสาว สกลสุภา  ทองนอย

Miss  Sakolsupha  Thongnoi

ศศ.ม.(เขมรศึกษา)

ม.ศิลปากร

ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2505

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2505

E-mail : fhumsptn@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ธนิสร  เกิดแกว

Miss  Thanisorn  Kerdkaew

ปวส.(การเงินและการธนาคาร)

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2502

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2502

E-mail : psdsvk@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

ประธานโครงการ  

นาย โกวิทย  พิมพวง

Mr.  Kowit  Pimpuang

Ph.D.(Sanskrit)

Pune U., India

ภาษาสันสกฤต, ภาษาบาลี, ภาษาไทย

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2511, 2550

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2511, 2550

E-mail : fhumkwp@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาง สุพัตรา  อินทนะ

Mrs.  Supatra  Indana

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sanskrit)

Pune U., India

ภาษาสันสกฤต, ภาษาตะวันออก, 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 2512

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2512

E-mail : fhumspti@ku.ac.th

  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

Bachelor of Arts Program in Thai : Special Program

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2502       ☎ 0-2579-5566-8        7 0-2940-7177

   โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาไทย 

เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวตางประเทศ (นานาชาติ) /

 Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language 

for foreigners : International Program

 ภายใน / internal line : 2502       ☎ 0-2579-5566-8        7 0-2940-717

URL : http://www.thailang.hum.ku.ac.th
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ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว เบญจมาศ  พุมประเสริฐ

Miss  Benjmas  Pumprasert

ปวส.(การตลาด)

โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2502

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2502

E-mail : fhumbmp@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

นาย ศรัณย  นักรบ

Mr.  Saran  Nakrop

Ph.D.(Ethnography)

Panjab U., India

ดนตรีชาติพันธุวิทยา, ชาติพันธุวิทยา, 

ดนตรี, มนุษยวิทยาวัฒนธรรม

-

☎ 0-2942-8891

E-mail : fhumsrn@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาย ทวีศักดิ์  ศรีผอง

Mr.  Taweesak  Sriphong

อาจารย / Lecturer

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีไทย, ดนตรีชาติพันธุวิทยา

ภายใน / internal line : 1444,1450

☎ 0-2561-3563

E-mail : fhumtss@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง อรณิชา(เพงพร)  เทพมุณี

Mrs.  Onicha  Thepmune

ปวส.(การตลาด)

โรงเรียนพงษสวัสดิ์พณิชยการ

ภายใน / internal line : 1449

☎ 0-2942-8891-2

E-mail : fhumppk@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

นาง พัชรประภา  อดุลวิทย

Mrs.  Pacharaprapa  Adulavidhaya

Ed.D.(Secondary Education in 
Curriculum and Instruction)
Indiana U., USA
English Structure

ภายใน / internal line : 1202

☎ 0-2579-5566 ext. 1202

E-mail : fhumppa@ku.ac.th

  โครงการเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาดนตร�ชาติพันธุว�ทยา ภาคพิเศษ

Master of Arts Program in Ethnomusicology : Special Program

  ภายใน / internal line : 1449       ☎ 0-2942-8890-2        7 0-2942-8075  

URL : http://ca.hum.ku.ac.th/

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ภาคพิเศษ)

Master Program in English for Specific Purposes(MA-ESP) : Special Program

 ภายใน / internal line : 1442 ext. 1202       ☎ 0-2579-5566-8 ext. 1202

URL : http://www.ma-eps.hum.ku.ac.th
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เลขานุการโครงการ  

นาง ชไมภัค  เตชัสอนันต

Mrs.  Chamaipak  Tayjasanant

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.in Education(Teaching English 

as a Foreign Language Teachers)

U. of Exeter, UK

Applied Linguistics( Sociolinguistics; 

Language and Culture)

ภายใน / internal line : 1442 ext. 1305

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1305

E-mail : faascpm@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ปตติมาภรณ  สุขสำราญ

Miss  Pattimapor  Suksumrar

บธ.บ.(การตลาด)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1202

☎ 0-2579-5566 ext. 1202

E-mail : fhumpmp@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

นางสาว อุมาภรณ  สังขมาน

Miss  Umaporn  Sangaman

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ภาษาศาสตร)

ม.มหิดล

ภาษาศาสตร

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1527

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1527

E-mail : fhumups@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นางสาว ปนันดา  เลอเลิศยุติธรรม

Miss  Pananda  Lerlertyuttitham

อาจารย / Lecturer

อ.ด.(ภาษาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาศาสตร, Pragmatics, 

Sociolinguistics, Discourse Studies

ภายใน / internal line : 1444,1450 ext. 1528

☎ 0-2579-5566-8 ext. 1528

E-mail : fhumpdl@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว วรรณา  กลิ่นกลั่น

Miss  Wanna  Klinklun

ปวช.(การขาย)

โรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะ
☎ 0-2579-5566-8 ext. 1517

E-mail : ownk@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

นาย นธกฤต  วันตะเมล

Mr.  Natagrit  Vantamay

ศศ.ด.(ประชากรศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สื่อสารมวลชน

ภายใน / internal line : 1444 ext. 3102

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3102

E-mail : fhumspv@ku.ac.th

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาศาสตรประยุกต (ภาคพิเศษ) /

Master of Arts Program in Applied Linguistics : Special Program

ภายใน / internal line : 1450 ext. 1517       ☎ 0-2579-5566-8 ext. 1517        7 0-2942-8366

URL : http://ling.hum.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาว�ชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) /

Master of Arts Program in Communication Arts and Information : Special Program

ภายใน / internal line : 1444 ext. 3101       ☎ 0-2579-5566-8 ext. 3101        7 0-2942-8075

E-mail : fhumanp@ku.ac.th   URL : http://www.cai.hum.ku.ac.th



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 141

คณ
ะม
นุษ

ยศ
าส
ตร


เลขานุการโครงการ  

นางสาว วราพรรณ  อภิศุภะโชค

Miss  Warapan  Apisuphachok

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร

ภายใน / internal line : 1444 ext. 3110

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3110

E-mail : fhumwpa@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง อภัสนันท  อิ่มโอษฐธนากร

Mrs.  Apusanan  Aimothtanakorn

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1444 ext. 3101

☎ 0-2579-5566-8 ext. 3101

E-mail : fhumanp@ku.ac.th

ประธานโครงการ  

นาย วิไลศักดิ์  กิ่งคำ

Mr.  Wilaisak  Kingkham

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Linguistics)

Poona U., India

ภาษาศาสตร, ภาษาไทย, ภาษาไทยถิ่น

ภายใน / internal line : 1444,1450           

ext. 1441, 1216

☎ 0-2942-8885, 0-2579-5566-8                 

ext. 1441, 1216

E-mail : fhumwsk@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาง วราภรณ  ทองสัมฤทธิ์

Mrs.  Waraporn  Thongsamrit

กส.บ.(เกียรตินิยม)

ม. เกษตรศาสตร

หลักและศิลปะการพูด

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2501

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2501

E-mail : fhumwpt@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ธนิสร  เกิดแกว

Miss  Thanisorn  Kerdkaew

ปวส.(การเงินและการธนาคาร)

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2502

☎ 0-2579-5566-8 ext. 2502

E-mail : psdsvk@ku.ac.th

    โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) / 

Doctor of Philosophy Program in Thai Language : Special Program

ภายใน / internal line : 1450 ext. 2502       % 0-2579-5566        7 0-2940-7177

URL : http://thailang.hum.ku.ac.th



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY142

คณ
ะวนศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

คณะวนศาสตร / Faculty of Forestry
ภายใน / internal line : 1396, 1402, 1407, 1414, 1225    ☎ 0-2579-0170, 0-2579-0520    7 0-2561-4246 

E-mail : info.kuff@ku.ac.th  URL : http://www.forest.ku.ac.th/

นาย วันชัย  อรุณประภารัตน

Mr.  Wanchai  Arunpraparut

ผศ. / Assist.Prof.

D.Agr.(Forest and Wood Science)

Tokyo U. of Agriculture and 

Technology, Japan

วิศวกรรมปาไม

ภายใน / internal line : 1403

☎ 0-2579-0169

E-mail : fforwca@ku.ac.th

นาย ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล

Mr.  Damrong  Pipatwattanakul

ผศ. / Assist.Prof.

D.Sc.(Silviculture)

U. of Helsinki, Finland

วนวัฒนวิทยา

ภายใน / internal line : 1407 ext.104

☎ 0-2579-0170

E-mail : ffordap@ku.ac.th

นาง ดวงใจ  ศุขเฉลิม

Mrs.  Duangchai  Sookchaloem

ผศ. / Assist.Prof.

D.Sc.(Plant Sciences)

The U. of Tokyo,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext.518

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffordcs@ku.ac.th

นาย วีระภาส  คุณรัตนสิริ

Mr.  Weerapart  Khunrattanasiri

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.nat.(Forest Bionutry)

Albert-Ludwigs-U. Freiburg in 

Breisgau,Germany

การจัดการปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.20

☎ 0-2579-0174

E-mail : fforwpk@ku.ac.th

นาย รุงเรือง  พูลศิริ

Mr.  Roongreang  Poolsiri

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.nat. techn.(Forest Soils)

U.f Natural Resources and Applied Life 

Sciences,Austria

วนวัฒวิทยา ปฐพีวิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.109

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforrrp@ku.ac.th

นาย ทรงกลด  จารุสมบัติ

Mr.  Songklod  Jarusombuti

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(วนผลิตภัณฑ)

ม.เกษตรศาสตร

Wood and NonWood Composite Board , 

Wood And NonWood Utilization

ภายใน / internal line : 1400 ext.27

☎ 0-2942-8109

E-mail : fforsoj@ku.ac.th

นาย เดชา  วิวัฒนวิทยา

Mr.  Decha  Wiwatwitaya

รศ. / Assoc.Prof.

D.Agr.(Forest Entomology)

Kyoto U.,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext.510

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffordew@ku.ac.th

คณบดี  / Dean

รองคณบดีฝายการศึกษา  / Associate Dean for Education Affairs

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  / Associate Dean for Special Affairs

รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Associate Dean for Information Technology

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  / Associate Dean for Quality Assurance

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาวิชาการ  / Associate Dean for Planning and Academic Service

รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1396, 1402, 1407,       ☎ 0-2579-0170, 0-2579-0520,       7 0-2561-4246

 1414, 1225    0-2942-8374

URL : http://www.forest.ku.ac.th/

นาย ปยพงษ  ทองดีนอก

Mr.  Piyapong  Tongdeenok

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนศาสตร,การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1410 ext.105

☎ 0-2579-0172

E-mail : fforppt@ku.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต  Assistant to the Dean for Student Affairs

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

นาง พรรณี  ดีชวย

Mrs.  Phannee  Dechouy

ผูบริหาร

วท.ม(การบริหารทรัพยากรปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1402 ext.124

☎ 0-2569-0170

E-mail : fforpnd@ku.ac.th

นาง กัญญภา  สถาพร

Mrs.  Kanyapa  Staporn

นักวิจัย

วท.ม./ศษ.ม.(วนศาสตร/การบริหารศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร/ม.สุโขทัยธรรมธิราช

ภายใน / internal line : 1407 ext.107

☎ 0-2579-0170

E-mail : fforpph@ku.ac.th

นางสาว ขวัญพิชา  สังขนอย

Miss  Khwanpicha  Sungnoi

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1396 ext.119

☎ 0-2579-0170

E-mail : fforkpc@ku.ac.th

นางสาว ณัฐธยาน  ดอกแกว

Miss  Nattaya  Dokkeaw

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.ราชภัฏราชนครินทร

ภายใน / internal line : 1225,1396,1420 

ext.118

☎ 0-2579-0170

นาง ธนกร  เสริมสมัคร

Mrs.  Thanakorn  Sermsamak

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(สุขศึกษา)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 1407 ext.105

☎ 0-2579-0170

E-mail : ffortns@ku.ac.th

นางสาว ธัญรัศมิ์  คงสิพัฒิ

Miss  Thanyarat  Kongsiphat

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(การศึกษา)

ส.ราชภัฏกำแพงเพชร

ภายใน / internal line : 1221 ext.301

☎ 0-2942-8660

E-mail : ffortrko@ku.ac.th

นางสาว นรินธร  จำวงษ

Miss  Narinthorn  Jumwong

นักวิจัย

วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

Forest soil , Forest Plantation

ภายใน / internal line : 1403,1404 ext.609

☎ 0-2561-4761

E-mail : ffornrt@ku.ac.th

นาง นฤมล  นพพิบูลย  เงินดี

Mrs.  Naruemol  Noppiboon  Ngoendee

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1407 ext.122

E-mail : ffornmn@ku.ac.th
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นางสาว นะจา  โงวกาญจนนาค

Miss  Nacha  Ngokanchananak

นักวิชาการศึกษา

วท.ม./ศษ.ม.(การจัดการลุมน้ำและ

สิ่งแวดลอม/การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร/ม.สุโขทัยธรรมธิราช

ภายใน / internal line : 1414,1402 ext.106

☎ 0-2579-0170 ext 106

E-mail : fforncn@ku.ac.th

นางสาว นัทธมน  โพธิยะราช

Miss  Natthamon  Phothiyarat

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 1404

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffornmp@ku.ac.th

นาย ปรเมศวร  หยวกอิ่ม

Mr.  Paramed  Yuak-im

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1402 ext.115

☎ 0-2579-0170

E-mail : fforpmy@ku.ac.th

นางสาว ลักขณา  พันธุวรวัฒน

Miss  Lakkana  Phanvorawat

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บธ.บ.

ม.กรุงเทพ

ภายใน / internal line : 1402 ext.111

☎ 0-2579-0520 ext 111

E-mail : fforlnp@ku.ac.th

นางสาว วรรณพิชา  สระแสงทรวง

Miss  Wanpicha  Sasaengsuang

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ภายใน / internal line : 1407 ext.120

E-mail : fforwcs@ku.ac.th

นาย วินัย  ดิษฐาน

Mr.  Winai  Dissatan

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1403 ext.223

☎ 0-2579-0196 ext 223

E-mail : fforwnd@ku.ac.th

นาง สายสุนีย  ศรีโรจน

Mrs.  Saisunee  Srirojn

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การบัญชี)

ส.เทคโนโลยีสังคม(เกริก)

ภายใน / internal line : 1396,1402,1407 ext.121

☎ 0-2579-0170, 0-2579-0520

E-mail : fforsns@ku.ac.th

นางสาว สุพรรณี  ชื่นฉ่ำ

Miss  Supannee  Chuencham

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ

ภายใน / internal line : 1401

☎ 0-2942-8109

E-mail : fforsnc@ku.ac.th

นางสาว อโนมา  นามพิมูล

Miss  Anoma  Nampimoon

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1402 ext.112

☎ 0-2579-0170

E-mail : fforanm@ku.ac.th

นางสาว เยาวภา  อนุจารวัฒน

Miss  Yaowapha  Anucharawat

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บธ.บ.(การบริหารการเงิน)

ม.หอการคาไทย

ภายใน / internal line : 1396 ext.123

☎ 0-2579-0520

E-mail : fforypa@ku.ac.th

นางสาว ทัศนี  กลิ่นหวล

Miss  Tassanee  Klinhualn

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

วท.ม.(การบริหารทรัพยากรปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1403,1404 ext.602

☎ 0-2561-4761, 0-2579-1977

E-mail : ffortak@ku.ac.th
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นาย ยงสยาม  สนามพล

Mr.  Yongsiam  Sanampol

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศน.ด(พุทธศาสนศึกษา)

ม.มหามงกุฏราชวิทยาลัย

การผลิตสื่ออีเลคทรอนิคสเกี่ยวกับธรรมะ

และธรรมชาติ

ภายใน / internal line : 1402 ext.224

☎ 0-2942-8367 ext 224

E-mail : fforyss@ku.ac.th

นาง วรรณา  จันทวงศ

Mrs.  Wanna  Jantawong

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศศ.ม(นโยบายและการวางแผนสังคม)

ส.เทคโนโลยีสังคมเกริก

ภายใน / internal line : 1402 ext.108

☎ 0-2942-8123 ext 108

E-mail : fforwnp@ku.ac.th

นางสาว สวางจิตร  วิเชษฐกุล

Miss  Sawangjit  Vichetkul

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1402 ext.106

☎ 0-2942-8123

E-mail : fforswj@ku.ac.th

นางสาว เกื้อกูล  อุตรารัชตกิจ

Miss  Kuakul  Utrarachkij

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1402 ext.114

☎ 0-2579-0170 ext 114

E-mail : fforkku@ku.ac.th

นาง บรรเจิด  ศรีโปฎก

Mrs.  Bunchurd  Sripodok

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1400

☎ 0-2942-8109 ext 11

E-mail : fforbcs@ku.ac.th

นาง ปุณณภา  สายขุนทด

Mrs.  Phunnapa  Saikhunthod

บุคลากรชำนาญการ

ค.บ.(สหกรณ)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1402 ext.113

☎ 0-2579-0170, 0-2579-0520

E-mail : fforpsst@ku.ac.th

นาง วัชรวีร  วชิระทวีสิทธิ์

Mrs.  Watcharavee  Wachirataweesit

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.3

ร.ร.ผูใหญทายาง

ภายใน / internal line : 1404 ext.521

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforwvw@ku.ac.th

นางสาว วิมล  ไตรสวัสดิ์รัตน

Miss  Vimon  Trisawatrat

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.3

ร.ร.สิงหราชพิทยาคม

ภายใน / internal line : 1221 ext.222

☎ 0-2579-0169, 0-2579-0176 ext 222

E-mail : fforwmt@ku.ac.th

นาง สมศรี  หาญณรงค

Mrs.  Somsri  Hannarong

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ปวช.(เลขานุการ)

ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ภายใน / internal line : 1403 ext.202

☎ 0-2579-0169 ext 202

E-mail : fforssh@ku.ac.th

นาย เจษฎา  วงคพรหม

Mr.  Jetsada  Wongprom

นักวิจัย

วท.ม.(เทคโนโลยีวนวัฒน)

ม.เกษตรศาสตร

E-mail : fforjdw@ku.ac.th
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นาย วิพักตร  จินตนา

Mr.  Vipak  Jintana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Forest Ecology)

Ehime U.,Japan

Mangrove Ecology,Forest Resouru 

Mamanagement,AgroForestry

ภายใน / internal line : 1406 ext.12

☎ 0-2942-8372 ext. 12

E-mail : fforvij@ku.ac.th

นาย พสุธา  สุนทรหาว

Mr.  Pasuta  Sunthornhao

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Forest Resources Management)

U. of the Philippines Los Banos, Philippines

วนศาสตรชุมชน,การสื่อเสริมปาไม,

การจัดการบริหารทรัพยากรปาไมอยาง

มีสวนรวม

ภายใน / internal line : 1406 ext.16

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforpts@ku.ac.th

นาย สันติ  สุขสอาด

Mr.  Santi  Suksard

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการปาไม,เศรษฐศาสตรทรัพยากร 

ปาไม,การตลาดผลิตภัณฑปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.25

☎ 0-2942-8372 ext 25

E-mail : fforsss@ku.ac.th

นาย กาญจนเขจร  ชูชีพ

Mr.  Kankhajane  Chuchip

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.nat.(Remote Sensing 

Geographic Information System)

Technische U. Berlin,Germany

วนศาสตร

ภายใน / internal line : 1406 ext.15

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforkjc@ku.ac.th

นาย ขวัญชัย  ดวงสถาพร

Mr.  Khwanchai  Duangsathaporn

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

นโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากร

ปาไม, Dendrochronology

ภายใน / internal line : 1406 ext.21

☎ 0-2942-8372 ext 21

E-mail : fforkcd@ku.ac.th

นางสาว ชนิดา  พุมชื่น

Miss  Chanida  Phumchun

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

น.บ.(นิติศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1406 ext.11

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforcnd@ku.ac.th

นาย ธวัช  ศรีโรจน

Mr.  Tawat  Srirojn

ชางเขียนแบบชำนาญงานพิเศษ

ค.บ.(เทคนิคสถาปตย)

วค.พระนคร

เขียนแบบกอสรางอาคาร

ภายใน / internal line : 1406 ext.11

☎ 0-2942-8372

E-mail : ffortws@ku.ac.th

นางสาว นิตยา  เมี้ยนมิตร

Miss  Nittaya  Mianmit

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนศาสตรชุมชุน

ภายใน / internal line : 1406 ext.22

☎ 0-2942-8372

E-mail : ffornym@ku.ac.th

ภาคว�ชาการจัดการปาไม / Department of Forest Management

ภายใน / internal line : 1399, 1406           ☎ 0-2942-8372, 0-2579-0174           7 0-2942-8108

E-mail : fformgt@ku.ac.th  URL : http://www.forest.ku.ac.th/management/

หัวหนาภาควิชาการจัดการปาไม  

รองหัวหนาภาควิชาการจัดการปาไม
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นาย นิวัฒน  สูทุกทิศ

Mr.  Niwat  Sutuktis

ชางเทคนิคชำนาญงาน

ม.ศ.6(ชางกอสราง)

ร.ร.การชางวัดราชสิทธาราม

เทคนิคการตัดตอ VDO ดวยโปรแกรม 

คอมพิวเตอรเทคนิคเครื่องเสียง

☎ 0-2579-0520,0-2942-8367 ext.224

E-mail : ffornws@ku.ac.th

นาย ประสงค  สงวนธรรม

Mr.  Prasong  Saguantam

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(การจัดการทั่วไป)

ม.เกษตรศาสตร

วนศาสตร,การสำรวจระยะไกล การจัดการ

ปาไม,การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ Gis

ภายใน / internal line : 1406 ext.24

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforprs@ku.ac.th

นาย ปสสี  ประสมสินธ

Mr.  Patsi  Prasomsin

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.nat.(Forest Biometry and Inventory)

Albert-Ludwigs U. Freobirg,Germany

วนศาสตร,การจัดการทรัพยากรปาไม, 

การสำรวจทรัพยากรปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.23

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforpsp@ku.ac.th

นาง รัชนี  โพธิแทน

Mrs.  Rachanee  Pothitan

ผศ. / Assist.Prof.

M.Sc.(Forestry)

U. of The Philippines at Los 

Banos,Philippines

วนศาสตร

ภายใน / internal line : 1406 ext.22

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforrcm@ku.ac.th

นาย วีระภาส  คุณรัตนสิริ

Mr.  Weeraphart  Khunrattanasiri

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.nat.(Forest Biometry)

Albert-Ludwigs-U. Freiburg in 

Breisgau,Germany

การจัดการปาไม, การรับรูระยะไกล 

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 

การสำรวจแจงนับปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.20

☎ 0-2579-0174

E-mail : fforwpk@ku.ac.th

นาย วุฒิพล  หัวเมืองแกว

Mr.  Wuthipol  Hoamuangkaew

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

U. of the Phillippines,Philippines

การจัดการปาไม,เศรษฐศาสตรปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.14

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforwph@ku.ac.th

นาย สุรินทร  อนพรม

Mr.  Surin  Onprom

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ม.เกษตรศาสตร

วนศาสตร

ภายใน / internal line : 1406 ext.17

☎ 0-2942-8372

E-mail : fforsro@ku.ac.th

นาย อภิชาต  ภัทรธรรม

Mr.  Apichart  Pattaratuma

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Forest Resources)

U. of Washington,U.S.A

การจัดการปาไม,Social Forestry,Forest 

Economic,Land use planning

ภายใน / internal line : 1406 ext.18

☎ 0-2942-8372 ext 18

E-mail : fforacp@ku.ac.th
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นาย วิจักขณ  ฉิมโฉม

Mr.  Vijak  Chimchome

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Natural Resources)

U.of Tennessee,USA

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforvjc@ku.ac.th

นาย ยงยุทธ  ไตรสุรัตน

Mr.  Yongyut  Trisurat

รศ. / Assoc.Prof.

D.Tech.Sc.(Natural Resource 

Conservation)

A.I.T.

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 516

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforyyt@ku.ac.th

นาย รองลาภ  สุขมาสรวง

Mr.  Ronglarp  Sukmasuang

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 505

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforrls@ku.ac.th

นาง ดวงใจ  ศุขเฉลิม

Mrs.  Duangchai  Sookchaloem

ผศ. / Assist.Prof.

D.Sc.(Plant Sciences)

The U.of Tokyo,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 518

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffordcs@ku.ac.th

นาย ดอกรัก  มารอด

Mr.  Dokrak  Marod

รศ. / Assoc.Prof.

D.Sc.(Biological Science)

Kyoto U.,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 512

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffordrm@ku.ac.th

นาย เดชา  วิวัฒนวิทยา

Mr.  Decha  Wiwatwitaya

รศ. / Assoc.Prof.

D.Agr.(Forest Entomology)

Kyoto U.,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 510

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffordew@ku.ac.th

นาย นริศ  ภูมิภาคพันธ

Mr.  Naris  Bhumpakphan

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(นิเวศวิทยาปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext. 515

☎ 0-2579-0176

E-mail : ffornrb@ku.ac.th

นาย ประทีป  ดวงแค

Mr.  Prateep  Duengkae

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(นิเวศวิทยาปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

นิเวศวิทยาและการจัดการสัตวปา

ภายใน / internal line : 1404 ext. 511

☎ 0-2579-0176 ext 511

E-mail : prateep.du@ku.ac.th

นาย พฤทธิ์  ราชรักษ

Mr.  Phruet  Racharak

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร) (ชีววิทยาปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1404 ext. 517

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforprr@ku.ac.th

ภาคว�ชาช�วว�ทยาปาไม / Department of Forest Biology

ภายใน / internal line : 1404           ☎ 0-2579-0176           7 0-2942-8107

E-mail : ffordrm@ku.ac.th  URL : http://www.forest.ku.ac.th/forestbiology/index.htm

หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม / Department Head of Forest Biology

รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม 

รองหัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม 
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นาง เพ็ญศรี  ขอบเขตต

Mrs.  Pensri  Khobkhet

นักวิทยาศาสตรชำนาญการ

กศ.บ.(วิทยาศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail : fforpsk@ku.ac.th

นาย วัฒนชัย  ตาเสน

Mr.  Wattanachai  Tasen

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Agricultural Science)

Kyushu U.,Japan

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext.509

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforwct@ku.ac.th

นาย วิชาญ  เอียดทอง

Mr.  Wichan  Eiadthong

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.Agr.(Plant Genetic Resourus 

conservaticn and Managcmemt)

Kyoto  U.,Japan

ชีววิทยาปาไม

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforwce@ku.ac.th

นาย สมคิด  สิริพัฒนดิลก

Mr.  Somkid  Siripatanadilok

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Forest Resources)

U. of Washington,USA

วนศาสตร

ภายใน / internal line : 1404 ext.514

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforsks@ku.ac.th

นาย สราวุธ  สังขแกว

Mr.  Sarawood  Sungkaew

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Plant Taxonomy and Systemtirs)

U. of Dublin,Ireland

ชีววิทยาปาไม

E-mail : fforsws@ku.ac.th

นาย สุธีร  ดวงใจ

Mr.  Sutee  Duangjai

อาจารย / Lecturer

Dr.rer.nat(Molecular Systematics and 

Evolution of Plants)

U. Wien,Austria

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1406 ext.507

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforsud@ku.ac.th

นางสาว อุทัยวรรณ  แสงวณิช

Miss  Uthaiwan  Sangwanit

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Forest Resources)

The U. of Washington,USA

ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1404 ext.520

☎ 0-2579-0176

E-mail : fforuws@ku.ac.th

นาง สาวิตรี  พิสุทธิ์พิเชฎฐ
Mrs.  Sawitree  Pisuttipiched
ผศ. / Assist.Prof.

D.Tech.Sc.(Pulp and Paper Technology)
Asian Institute of Technology
Paper coating,Paper Printing, 
Wood Chemistry

ภายใน / internal line : 1401 ext.18

☎ 0-2942-8109
E-mail : fforsap@ku.ac.th

นาย พิชิต  สมบูรณ
Mr.  Phichit  Somboon
อาจารย / Lecturer

D.Sc.(Tech.)(Paper Technology)
Helsinki U. of Technology,Finland
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

ภายใน / internal line : 1401 ext.16

☎ 0-2579-0173
E-mail : fforpcs@ku.ac.th

ภาคว�ชาวนผลิตภัณฑ / Department of Forest Products

ภายใน / internal line : 1400-1          ☎ 0-2579-0173, 0-2942-8109          7 0-2942-8371

E-mail : fforbcs@ku.ac.th  URL : http://www.forest.ku.ac.th/Products/Index.html

หัวหนาภาควิชาวนผลิตภัณฑ / Department Head of Forest Products

รองหัวหนาภาควิชาวนผลิตภัณฑ
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นาย ธีระ  วีณิน

Mr.  Teera  Veenin

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.Agr.(Forestry)

Kyoto U.,Japan

Wood Anatomy, Wood Puaesvation, 

Wood Utitization

ภายใน / internal line : 1401 ext.15

☎ 0-2579-0173,0-2942-8109

E-mail : ffortev@ku.ac.th

นาย กิติพงศ  ตั้งกิจ

Mr.  Kitipong  Tangkit

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

Wood Machining Processes,Wood 

Products Management,Wood Products 

maketiny

ภายใน / internal line : 1401 ext.31

☎ 0-2579-0173

E-mail : fforkpt@ku.ac.th

นาย เฉลิม  ขุนทอง

Mr.  Chalerm  Khunthong

ชางไฟฟาชำนาญงานพิเศษ

ค.บ.(ไฟฟาอุตสาหกรรม)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1401 ext.11

☎ 0-2579-0173

E-mail : fforclk@ku.ac.th

นาย ไตรรัตน  เนียมสุวรรณ

Mr.  Trairat  Neimsuwan

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Natural Resources)

The U. of Tennessee,USA

วนศาสตร,Wood Chemistny,Wood 

Composites

ภายใน / internal line : 1401 ext.30

☎ 0-2579-0173, 0-2942-8109 ext. 30

E-mail : ffortrn@ku.ac.th

นาย ทรงกลด  จารุสมบัติ

Mr.  Songklod  Jarusombuti

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(วนผลิตภัณฑ)

ม.เกษตรศาสตร

Wood and NonWood Composite Board, 

Wood And NonWood Utilization

ภายใน / internal line : 1400 ext.27

☎ 0-2942-8109

E-mail : fforsoj@ku.ac.th

นาย นิคม  แหลมสัก

Mr.  Nikhom  Laemsak

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Biomaterial Sciences)

The U.of Tokyo,Japan

Woodbaud Pael Technolgy , Wood 

Utihiation, Wood Enegy

ภายใน / internal line : 1401 ext.606

☎ 0-2579-0176, 0-2561-4761

E-mail : ffornil@ku.ac.th

นางสาว บัวผัน  พวงศิลป

Miss  Buapun  Puangsin

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร) (วนผลิตภัณฑ)

ม.เกษตรศาสตร

Fiber Modifi cation and Cellulose 

Derivatives

ภายใน / internal line : 1401

☎ 0-2942-8109

E-mail : fforbpp@ku.ac.th

นางสาว ประเทือง  พุฒซอน

Miss  Pratuang  Puthson

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.Nat.(Wood Chemistry and 

Chemical Technology of Wood)

U. of Hamburg,Germany

เคมีของเนื้อไม, เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

ภายใน / internal line : 1401 ext.21

☎ 0-2942-8109, 0-2579-0173 ext 21

E-mail : fforptp@ku.ac.th

นาย ประยุง  รามศิริ

Mr.  Prayoong  Ramsiri

ชางเครื่องยนตชำนาญงานพิเศษ

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1400

☎ 0-2579-0173

E-mail : fforpyr@ku.ac.th
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นาย พงษศักดิ์  เฮงนิรันดร

Mr.  Pongsak  Hengniran

อาจารย / Lecturer

Ph.D(Wood Energy)

U. of Hamburg,Germany

Energy from Wood/ Biomass, Pulp and 

paper Technology

ภายใน / internal line : 1401 ext.22

☎ 0-2579-0173, 0-2942-8109 ext. 22

E-mail : fforpsh@ku.ac.th

นาย พิศุทธุ  ศิริพันธุ

Mr.  Pisut  Siripant

อาจารย / Lecturer

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง

Product Design, Furniture Design

ภายใน / internal line : 1401 ext.31

☎ 0-2942-8109 ext. 31

E-mail : fforpssp@ku.ac.th

นางสาว มยุรี  ดวงเพชร

Miss  Mayuree  Doungpet

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Wood and Paper Science)

North Carolina State U.,U.S.A

เทคนิควนผลิตภัณท

ภายใน / internal line : 1401 ext.23

☎ 0-2579-4725

E-mail : fformrd@ku.ac.th

นาย วิวัฒน  หาญวงศจิรวัฒน

Mr.  Wiwat  Hanvongjirawat

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.nat(Forest Product)

U. of Hamburg,Germany

Wood Physics, Wood Drying 

Technology, WoodBase Panel

ภายใน / internal line : 1401 ext.14

☎ 0-2579-0173

E-mail : fforwih@ku.ac.th

นาย สมหวัง  ขันตยานุวงศ

Mr.  Somwang  Khantayanuwong

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Biomaterial Sciences)

The U.of Tokyo,Japan

เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ,ฟสิกสของ

เสนใยเยื้อและกระดาษ

ภายใน / internal line : 1401 ext.19

☎ 0-2579-0173, 0-2942-8109 ext 19

E-mail : fforsok@ku.ac.th

นาง สินีพรรณ  ไสยลักษณ

Mrs.  Sineephan  Saiyaluxana

นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.(เคมี)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

เคมีเนื้อไม ,เทคโนโลยีเยื่อและดาษ

ภายใน / internal line : 1400 ext.12

☎ 0-2942-8109

E-mail : fforsps@ku.ac.th

นาย จงรัก  วัชรินทรรัตน

Mr.  Chongrak  Wachrinrat

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การปลูกสรางสวนปา ,ปฐพีวิทยาปาไม, 

วนวัฒนสถิติ

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.115

☎ 0-2579-0171 ext 115

E-mail : fforcrw@ku.ac.th

นาง สาพิศ  ดิลกสัมพันธ

Mrs.  Sapit  Diloksumpun

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Biological Science)

Northern Territory U.,Australia

การปรับปรุงพันธไมปา ,การเก็บกักคารบอน 

ของไมปา

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.222

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforspd@ku.ac.th

ภาคว�ชาวนวัฒนว�ทยา / Department of Silviculture

ภายใน / internal line : 1409          ☎ 0-2579-0171          7 0-2942-8112

E-mail : fforpjr@ku.ac.th  URL : http://silvic.forest.ku.ac.th/

หัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา / Department Head of Silviculture

รองหัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา
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นาย สคาร  ทีจันทึก

Mr.  Sakhan  Teejuntuk

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนวัฒนวิทยา, การฟนฟูปาไม, 

นิเวศวิทยาปาชายเลน, นิเวศวิทยาปา

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.112

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforsktt@ku.ac.th

นาย กอบศักดิ์  วันธงไชย

Mr.  Kobsak  Wanthongchai

อาจารย / Lecturer

Dr.rer.nat

Albert-Ludwigs-U. Freiburg in Breisgau, 

Germany

วนวัฒวิทยา, นิเวศวิทยาปาไม, การอารักขา 

ปาไม

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.106

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforksw@ku.ac.th

นาย ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล

Mr.  Damrong  Pipatwattanakul

ผศ. / Assist.Prof.

D.Sc.(Silviculture)

U. of Helsinki,Finland

วนวัฒนวิทยา

ภายใน / internal line : 1407 ext.104

☎ 0-2579-0170

E-mail : ffordap@ku.ac.th

นาย มณฑล  จำเริญพฤกษ

Mr.  Monton  Jamroenprucksa

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Forestry)

U.of the Philippines,Philippines

วนวัฒนวิทยา, วนเกษตร, วนศาสตรชุมชน, 

ฟารมปาไม

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.114

☎ 0-2579-0171

E-mail : fformtj@ku.ac.th

นางสาว มณฑาทิพย  โสมมีชัย

Miss  Montathip  Sommeechai

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนวัฒนวิทยา, วนวัฒนวิทยาเขตเมือง

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.113

☎ 0-2579-0171

E-mail : fformts@ku.ac.th

นาย รุงเรือง  พูลศิริ

Mr.  Roongreang  Poolsiri

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.nat. techn.(Forest Soils)

U. of Natural Resources and Applied 

Life Sciences,Austria

วนวัฒนวิทยา, ปฐพีวิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.109

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforrrp@ku.ac.th

นาง ลดาวัลย  พวงจิตร

Mrs.  Ladawan  Puangchit

ผศ. / Assist.Prof.

D.Sc.(Silviculture)

U. of Helsinki,Finland

วนวัฒนวิทยา, สรีรนิเวศวิทยา, การปรับปรุง 

พันธุไมปา

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.105

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforlwp@ku.ac.th

นางสาว วาทินี  กฤษณะพันธ

Miss  Wathinee  Krisananpant

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนวัฒนวิทยา

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.104

☎ 0-2579-0171

E-mail : kbcwnk@ku.ac.th

นาย สมพร  แมลิ่ม

Mr.  Somporn  Maelim

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วนวัฒนวิทยา ,การปรับปรุงพันธุไมปา, 

เมล็ดพรรณไมปา

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.108

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforspm@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา
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นาย สันต  เกตุปราณีต

Mr.  San  Kaitpraneet

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Forest Resources)

U. of Washington,USA

วนวัฒนวิทยา, วิทยาศาสตรไฟปา, 

วนเกษตร, ปฐพีวิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.111

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforskp@ku.ac.th

นางสาว ออ  พรานไชย

Miss  Aor  Pranchai

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร) ( ชีววิทยาปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

ชีววิทยาปาไม, นิเวศวิทยาปาชายเลน

ภายใน / internal line : 1408,1409 ext.107

☎ 0-2579-0171

E-mail : fforaor@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมปาไม / Department of Forest Engineering

ภายใน / internal line : 1403          ☎ 0-2579-0169, 0-2942-8110 ext. 201          7 0-2942-8043

E-mail : fforpwd@ku.ac.th  URL : http://www.forest.ku.ac.th/engineering/

นาย ปยวัตน  ดิลกสัมพันธ

Mr.  Piyawat  Diloksumpun

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมปาไม, Computer Apptlication 

in Forestry, Forest Mapping

ภายใน / internal line : 1403 ext.209

☎ 0-2579-0169 ext. 209

E-mail : fforpwd@ku.ac.th

นาย พยัตติพล  ณรงคะชวนะ

Mr.  Payattipol  Narangajavana

ผศ. / Assist.Prof.

D.Agr.Sc.(Forestry)

Nagoya U.,Japan

วิศวกรรมปาไม, Erosion Control 

Engineering, Soil Engineering

ภายใน / internal line : 1403 ext.217

☎ 0-2579-0169 ext. 217

E-mail : fforppn@ku.ac.th

นาย ดำรงค  ศรีพระราม

Mr.  Damrong  Sripraram

อาจารย / Lecturer

D.Agr.(Forest and Wood Science)

Utsunomiya U.,Japan

เครื่องยนตปาไม, Databasc,Computer 

Application in Froestry

ภายใน / internal line : 4504,1403 ext.215

☎ 0-2579-0169 ext. 215

E-mail : ffordrs@ku.ac.th

นาย ธีระพงษ  ชุมแสงศรี

Mr.  Theerapong  Chumsangsri

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วนศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

วิศวกรรมปาไม ,GIS

ภายใน / internal line : 1403 ext.211

☎ 0-2579-0169 ext. 211

E-mail : ffortpc@ku.ac.th

นางสาว นพรัตน  มานวกุล

Miss  Nopparat  Manavakun

อาจารย / Lecturer

M.S.(European Forestry)

U. of Joensuu,Finland

Logging Operation

ภายใน / internal line : 1403 ext.206

☎ 0-2579-0169 ext. 206

E-mail : ffornrm@ku.ac.th

นาย มนตศักดิ์  นอยฤทธิ์

Mr.  Monsak  Noi-Rit

ชางเขียนแบบชำนาญงาน

ป.กศ.สูง(เทคนิคการอาชีพเขียนแบบ)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1403 ext.105

☎ 0-2579-0169 ext. 105

E-mail : fformsn@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมปาไม / Department Head of Forest Engineering

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมปาไม
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นาง ลัดดาวรรณ  เหรียญตระกูล
Mrs.  Laddawan  Rianthakool
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร)
ส.เทคโนโลยีแหงเอเชีย
Remote Sensing and Geographic 
Information Systems,forest harvesting

ภายใน / internal line : 1403 ext.207

☎ 0-2579-0169 ext. 207
E-mail : fforlwr@ku.ac.th

นาย วันชัย  อรุณประภารัตน
Mr.  Wanchai  Arunpraparut
ผศ. / Assist.Prof.

D.Agr.(Forest and Wood Science)
Tokyo U. of Agriculture and 
Technology,Japan
วิศวกรรมปาไม

ภายใน / internal line : 1403

☎ 0-2579-0169
E-mail : fforwca@ku.ac.th

ภาคว�ชาอนุรักษว�ทยา / Department of Conservation

ภายใน / internal line : 1410      ☎ 0-2579-0172, 0-2942-8113      7 0-2942-8113, 0-2579-0172 ext. 102

URL : http://conservation.forest.ku.ac.th/

นางสาว ดรรชนี  เอมพันธุ
Miss  Dachanee  Emphandhu
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Forest Resources)
U. of Washington,USA
นันทนาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ, 
การจัดการพื้นที่คุมครอง

ภายใน / internal line : 1410 ext.103

☎ 0-2561-4755, 0-2579-0172
E-mail : ffordne@ku.ac.th

นาง นภวรรณ ฐานะกาญจน  พงษเขียว
Mrs.  NoppawanTanakanjana  
Phongkhieo
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Park Planning and Recreation 
Behavior)
Colorado State U.,USA
การนันทนาการ, การวางแผนอุทยาน 
และพื้นที่นันทนาการ

ภายใน / internal line : 1410 ext.111

☎ 0-2579-0172
E-mail : ffornwt@ku.ac.th

นาย ชัชชัย  ตันตสิรินทร
Mr.  Chatchai  Tantasirin
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วนศาสตร) (การจัดการลุมน้ำ)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการลุมน้ำ, อุตุอุทบวิทยาการใชท่ีดิน,  
อุทบวิทยาดินแบบจำลองทางวิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1410 ext.110

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforcct@ku.ac.th

นาย กิติชัย  รัตนะ
Mr.  Kitichai  Rattana
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
อนุรักษวิทยา, นโยบายและการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1410 ext.113

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforkcr@ku.ac.th

นาย นันทชัย  พงศพัฒนานุรักษ
Mr.  Nantachai  Pongpattananurak
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Forest Sciences)
Colorado State U.,USA
อนุรักษวิทยา

ภายใน / internal line : 1410 ext.118
E-mail : fforncp@ku.ac.th

นาย ปยพงษ  ทองดีนอก
Mr.  Piyapong  Tongdeenok
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วนศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
วนศาสตร, การจัดการลุมน้ำและส่ิงแวดลอม

ภายใน / internal line : 1410 ext.105

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforppt@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาอนุรักษวิทยา / Department Head of Conservation

รองหัวหนาภาควิชาอนุรักษวิทยา

รองหัวหนาภาควิชาอนุรักษวิทยา
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นาง พัชนุช  วงศวรรธนะ  ฟอสเตอร
Mrs.  Phatchanuch  Wongwathana  Foster
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Natural Resources)
The U. of Idaho,USA
Wildlife Tourism,Protected Area 
Management,Coumunitybased Tousism.

ภายใน / internal line : 1410 ext.116

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforpnw@ku.ac.th

นาย ยุทธพงษ  คีรีมังคละ
Mr.  Yutthaphong  Kheereemangkla
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการกลุมน้ำ)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการลุมน้ำ, อุตุอุทกวิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1410 ext.112

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforypk@ku.ac.th

นาง เรณุกา  กลับสุข
Mrs.  Renuka  Klabsuk
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)
ม.เกษตรศาสตร
อุทยาน, นันทนาการและการทองเที่ยว

ภายใน / internal line : 1410 ext.110

☎ 0-2561-4755, 02-5790172
E-mail : fforrkk@ku.ac.th

นาย วิชา  นิยม
Mr.  Wicha  Niyom
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Forest Resource Management)
U. of the Philippines at Los Banos, 
Philippines
การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม, 
อุตุอุทกวิทยา, การอนุรักษดินและน้ำ

ภายใน / internal line : 1410 ext.114

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforwcn@ku.ac.th

นางสาว วีนัส  ตวนเครือ
Miss  Venus  Tounkour
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการลุมน้ำและสิ่งแวดลอม)
ม.เกษตรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การใชที่ดิน, 
นิเวศอุทบวิทยาลุมน้ำ, ผลกระทบของ 
ละอองในอากาศ

ภายใน / internal line : 1410 ext.106

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforvnt@ku.ac.th

นาย สมนิมิตร  พุกงาม
Mr.  Somnimirt  Pukngam
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(วนศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
อนุรักษวิทยา, การจัดการลุมน้ำ, อุตุนิยมวิทยา 
พื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1410 ext.104

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforsmp@ku.ac.th

นาง สารัฐ  รัตนะ
Mrs.  Sarat  Rattana
ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ม.เกษตรศาสตร
อนุรักษวิทยา, อุทยานและนันทนาการ, 
การสื่อความหมายสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1410 ext.108

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforsrr@ku.ac.th

นาย สิทธิชัย  ตันธนะสฤษดิ์
Mr.  Sittichai  Tantanasarit
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม, มลพิษส่ิงแวดลอม, 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการ

ภายใน / internal line : 1410 ext.107

☎ 0-2579-0172 ext. 107
E-mail : fforsit@ku.ac.th

นางสาว สุภัทรา  ถึกสถิตย
Miss  Supattra  Thueksathit
อาจารย / Lecturer

วท.ด.(วนศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
วนศาสตร, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,
ปรับปรุงพันธุไมปา

ภายใน / internal line : 1410 ext.115

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforstt@ku.ac.th

นางสาว แสงสรรค  ภูมิสถาน
Miss  Sangsan  Phumsathan
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Recreation, Park & Tourism)
Texas A & M U.,U.S.A
อนุรักษวิทยา

ภายใน / internal line : 1410 ext.119

☎ 0-2579-0172
E-mail : fforssp@ku.ac.th
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Miss  Mayuree  Doungpet

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Wood and Paper Science)

North Carolina State U.,U.S.A

เทคนิควนผลิตภัณท

ภายใน / internal line : 1401 ext.23

☎ 0-2579-4725

E-mail : fformrd@ku.ac.th

ศูนยว�จัยปาไม / Forestry Research Center

ภายใน / internal line : 1413          ☎ 0-2561-4761          7 0-2579-1977, 0-2561-4761 ext. 11

E-mail : fforntak@ku.ac.th  URL : http://frc.forest.ku.ac.th

นาย เดชา  วิวัฒนวิทยา
Mr.  Decha  Wiwatwitaya
รศ. / Assoc.Prof.

D.Agr.(Forest Entomology)
Kyoto U.,Japan
ชีววิทยาปาไม

ภายใน / internal line : 1403,1404 ext.602

☎ 0-2579-1977
E-mail : ffordew@ku.ac.th

นางสาว ทัศนี  กลิ่นหวล
Miss  Tassanee  Klinhualn
ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

วท.ม.(การบริหารทรัพยากรปาไม)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1403,1404 ext.602

☎ 0-2561-4761, 0-2579-1977
E-mail : ffortak@ku.ac.th

ผูอำนวยการศูนยวิจัยปาไม  Director of Forestry Research and Training Center

รองผูอำนวยการศูนยวิจัยปาไม

ประธานโครงการ

เลขานุการโครงการ

สถานีว�จัยวนศาสตรพังงา / Phangnga Forestry Research Station

ภายใน / internal line : 1402 ext. 112          ☎ 0-2579-0170          7 0-2561-4246

นาย วิจักขณ  ฉิมโฉม
Mr.  Vijak  Chimchome
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Natural Resources)
U.of Tennessee,U.S.A
Wildlife Biology,Wildlife Ecology,Wildlife 
Conservation

ภายใน / internal line : 1404

☎ 0-2579-0176, 0-2942-8107
E-mail : fforvjc@ku.ac.th

นางสาว ประเทือง  พุฒซอน
Miss  Pratuang  Puthson
ผศ. / Assist.Prof.

Dr.rer.Nat.(Wood Chemistry and 
Chemical Technology of Wood)
U. of Hamburg,Germany
Pulp and Paper Technology,Pulping and 
Bleaching Technology,Wood Chemistry

ภายใน / internal line : 1401 ext.21

☎ 0-2579-0173 ext 21
E-mail : fforptp@ku.ac.th

นางสาว ธัญรัศมิ์  คงสิพัฒิ
Miss  Thanyarat  Kongsiphat
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(การศึกษา)
ส.ราชภัฏกำแพงเพชร
คณิตศาสตร,การบริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 1221 ext.301

☎ 0-2942-8660
E-mail : ffortrko@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน

ศูนยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม / Wood Science and Technology Center

ภายใน / internal line : 1401          ☎ 0-2579-4725          7 0-2579-4725

E-mail : fformrd@ku.ac.th

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม 
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คณะว�ทยาศาสตร / Faculty of Science
ภายใน / internal line : 1415, 1417     ☎ 0-2562-5444, 0-2562-5555      0-2942-8290

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

 คณบดี  / Dean   

 นาย สุรพล  ภัทราคร Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1111 

 Mr.  Surapol  Patharakorn  U. of Wales,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 1111 

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

 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  / Associate Dean for Special Affairs

 นาง ศุภลักษณ  โรมรัตนพันธ วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1116

 Mrs.  Suppaluk  Romratanapan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1116

 รศ. / Assoc.Prof. Anatomy E-mail : fscislr@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic

 นางสาว อุษณีย  ลีรวัฒน วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4441

 Miss  Utsanee  Leerawat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8038

 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fsciutl@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกฏหมาย  / Associate Dean

 นาง นวลวรรณ  สุนทรภิษัช วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4312

 Mrs.  Nuanwan  Soonthornphisaj จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 4312

 ผศ. / Assist.Prof. Data Mining,Decision Support System, E-mail : fscinws@ku.ac.th

  Machine Learning, Legal informatics

 รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

 นาง พิณทิพย  กรรณสูตร วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1112

 Mrs.  Pintip  Karnasuta ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1112

 รศ. / Assoc.Prof.  Parasitology E-mail : fsciptk@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายพัฒนาธุรกิจ  / Associate Dean

 นาย ปรีชา  งามเสาวรส พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4319

 Mr.  Preecha  Ngamsaowaros สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4319

 อาจารย / Lecturer  Information Systems E-mail : fscipcn@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต  / Associate Dean for Student Development

 นาย สุลักษม  ตาฬวัฒน M.Agr.Sc.(Agricultural Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1118,2050

 Mr.  Sulak  Talawat Tokyo U. of Agriculture and ☎ 0-2562-5444 ext. 1118,2050 

 ผศ. / Assist.Prof. Technology,Japan E-mail : fscislt@ku.ac.th

  Agricultural Chemistry

 รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research

 นาง สุนันทา  รัตนาโภ ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1415 ext.2017

 Mrs.  Sunanta  Ratanapo ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 2017

 รศ. / Assoc.Prof. Protein Biochemistry,Bioactive Peptides E-mail : fscisnr@ku.ac.th
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สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1415,1417     ☎ 0-2562-5444, 0-2562-5555      0-2942-8290

E-mail : sci@ku.ac.th   URL : http://www.sci.ku.ac.th/Dept/Fac_sci/index-fac_sci.htm

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

 นางสาว วารุณี  พันธุเพียร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1100,1119

 Miss  Warunee  Punpian วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8041

 ผูบริหาร  E-mail : fsciwnp@ku.ac.th

 นางสาว อําไพวรรณ  ทวีธัญลักษณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1005

 Miss  Ampaiwan  Taweetanyaluk วค.สวนสุนันทา ☎ 0-2562-5555 ext. 1005

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

 นาง วัลลีย  บางบอ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415 ext.1002

 Mrs.  Wanlee  Bangbor วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2562-5555 ext. 1002

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

 นางสาว ภิตินันท  รอดเกิด บธ.บ.(บริหารงานทั่วไป) E-mail : fsciyrr@ku.ac.th

 Miss  Pitinan  Rowdgerd ม.รามคําแหง

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

 วาที่รอยตรี กฤษณะ  อวมทอง ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1415

 Acting Sub Lt. Kitsana  Uamthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว คชาพร  ปญญานะ ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2106

 Miss  Kachaphorn  Panyana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2106

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา E-mail : fscikpp@ku.ac.th

 นาง จันทนี  ตันติเวสส ปวส. ภายใน / internal line : 1700 ext. 1026

 Mrs.  Juntanee  Tantivess ว.เพาะชาง ☎ 0-2562-5555 ext. 1026

 ชางศิลปชํานาญงาน  E-mail : fscijnt@ku.ac.th

 วาที่รอยตรี ชนินทร  โสรถาวร วท.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.1003

 Acting Sub Lt.  Chanintorn  Sorathaworn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1003

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

 นาง ฐานุตรา  รัฐธีร ศศ.ม.(สังคมวิทยาประยุกต) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2002

 Mrs.  Thanutara  Rattee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 2002

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  สังคมวิทยาประยุกต,การบริหาร E-mail : fsciawc@ku.ac.th

  ทรัพยากรมนุษย

 นางสาว ทองจินดา  พิชิตชัย

 Miss  Tongjinda  Phichitchai วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.5001

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 5001

   E-mail : fscitdp@ku.ac.th
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 นาย ธีรพงศ  มวงเพ็ง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.1039

 Mr.  Terapung  Mungpang ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว นงพร  บุญสวัสดิ์ ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) ภายใน / internal line : 1415 ext.1020

 Miss  Nongporn  Boonsawat ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-5444 ext. 1020

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : fscinpb@ku.ac.th

 นางสาว นภัทรศฤณ  ตุนอินทร บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1415 ext.2108

 Miss  Napatsarin  Tun-In ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5555 ext. 2108

 ผูปฏิบัติงานบริหาร บริหารธุรกิจ E-mail : fscinrt@ku.ac.th

 นางสาว นวรัตน  สามารถ สส.บ.(สารสนเทศศึกษา) ภายใน / internal line : 1700 ext.1042

 Miss  Nawarat  Samart ม.วลัยลักษณ ☎ 0-2562-5444 ext. 1042

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

 นาง นันทา  ตะวันเย็น ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1700 ext.1551,1555

 Mrs.  Nanta  Tawanyen ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8036

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

 นาง นุสรา  โกมุทมาศ บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) E-mail : fscinrk@ku.ac.th

 Mrs.  Nusara  Komutmas ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 นาง บงกช  วัดเมือง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) E-mail : fscibks@ku.ac.th

 Mrs.  Bongkot  Watmaung ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

 นางสาว เบญญาภา  พึ่งโพธิ์ บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1700 ext.3269

 Miss  Benyapa  Pongpot ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2562-5555 ext. 3269

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

 นาง ประจบ  สาตรประเสริฐ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415 ext.4028

 Mrs.  Prajob  Sartpraseart ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2562-5444 ext. 4028

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

 นาง ประภา  บุญชัยกมลอากร มศ.3 ภายใน / internal line : 1415 ext.3009

 Mrs.  Prapa  Boonchaikamonarkorn รร.ปาโมกขวิทยาภูมิ ☎ 0-2562-5555 ext. 3009

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

 นาง ปานทิพย  ชัยจักร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1700 ext.1035

 Mrs.  Prantip  Chaijak ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5555 ext. 1035

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

 นางสาว พรทิพย  บุญมหามงคล วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.5006

 Miss  Pornthip  Boonmahamongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 5006

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fsciptp@ku.ac.th
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 นางสาว เพ็ญพิชชา  ผินสูงเนิน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1007

 Miss  Penpitcha  Phinsungnoen ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5555 ext. 1007

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

 นางสาว แพรวไพลิน  กังวานสุระ วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5006

 Miss  Praewpilin  Kangvansura ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 5006

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fscippl@ku.ac.th

 นาง ภัทรียา  สุทธิเลิศ บธ.บ.(การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 1415 ext.1203

 Mrs.  Phattareeya  Sutthilert ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-5555 ext. 1203

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

 นาง มานะ  จันทรทาจีน ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) ภายใน / internal line : 1700 ext.4332

 Mrs.  Mana  Chantacheen ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5555 ext. 4332

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

 นางสาว รวมสุข  สุขมาก อ.ม.(ภูมิศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.1021

 Miss  Ruamsuk  Sukmak จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 1021

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

 นางสาว รัชดาทิพย  ปูรณโชติ รป.ม.(บริหารทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1029

 Miss  Ratchadathip  Purnajoti ม.บูรพา ☎ 0-2562-5555 ext. 3018

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

 นาย รัฐพันธ  ตรงวิวัฒน วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 1415 ext.1013

 Mr.  Rattapan  Trongwiwat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 1415

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

 นางสาว รุงนภา  เพงพิศ บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1700 ext.1420

 Miss  Rungnapa  Pengpid ม.ศรีปทุม ☎ 0-2562-5555 ext. 1420

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

 นางสาว วนิดา  สนสุวรรณ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1006

 Miss  Wanida  Sonsuwan วค.จันทรเกษม ☎ 0-2562-5555 ext. 1006

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

 นางสาว วราพรรณ  คลายสีแกว บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4217

 Miss  Warapan  Klayseekaew ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2562-5444 ext. 4217

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

 นาย ไวพจน  กลิ่นกลั่น ปวท.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1700 ext.3228

 Mr.  Waiphot  Klinklun ว.อินทราชัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3228

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

 นาง ศรินยา  มวงเพ็ง วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1415 ext.1024

 Mrs.  Sarinya  Muangpang ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5555 ext. 1024

 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fscisasa@ku.ac.th
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 นาย สาธิต  ประเสริฐมานะกิจ วท.ม.(ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5006

 Mr.  Satit  Prasertmanakit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 5006

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fscistpk@ku.ac.th 

 นาง สุชาดา  ฐานะกาญจน ม.ศ.6(บัญชี) ภายใน / internal line : 1025

 Mrs.  Suchada  Thanakan ร.ร.สากลการบัญชี ☎ 0-2562-555

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

 นาง สุดา  หงษสุวรรณ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2116

 Mrs.  Suda  Hongsuwan ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5444 ext. 2116

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ บริหารธุรกิจ E-mail : fscisub@ku.ac.th

 นางสาว สุมาลี  เชาวลิต ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1019

 Miss  Sumalee  Chaowatit วค.บานสมเด็จเจาพระยา ☎ 0-2562-5444 ext. 1019

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

 นาย สุวิทย  สินที ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภายใน / internal line : 1700 ext.1040

 Mr.  Suwit  Sintee ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2562-5555 ext. 1040

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

 นางสาว อุษาวดี  แซหลี บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1023

 Miss  Usavadee  Saelee ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-5444 ext. 1023

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

ภาคว�ชาคณิตศาสตร / Department of Mathematics

ภายใน / internal line : 4401-43          ☎ 0-2562-5555, 0-2562-5444           0-2942-8038

E-mail : fscu@ku.ac.th      URL : http://maths.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร / Head of Department
 นาย สุริยา  ณ หนองคาย Dr.rer.nat.(Mathematik and Angewandte ภายใน / internal line : 1700 ext.4408
 Mr.  Suriya  NaNhongkai Informatik) ☎ 0-2562-5555
 อาจารย / Lecturer U. Hildesheim,Germany E-mail : fscisun@ku.ac.th
  คณิตศาสตร

 รองหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร    
 นางสาว อุษณีย  ลีรวัฒน วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4441 
 Miss  Utsanee  Leerawat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8038
 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fsciutl@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร  
 นางสาว มาริสา  มัยยะ ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน) ภายใน / internal line : 1700 ext.4434
 Miss  Marisa  Maiya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555
 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร , การสอนคณิตศาสตร E-mail : fscimrm@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร  
 นางสาว ภัททิรา  เรืองสินทรัพย วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4437
 Miss  Pattira  Ruengsinsub จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscipar@ku.ac.th
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 รองหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร   

 นางสาว กรรณิกา  คงสาคร วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 4403

 Miss  Kannika  Kongsakorn ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444

 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตรประยุกต E-mail : fscikrs@ku.ac.th

 นางสาว กนกรัตน  เศวตเศรนี Ph.D.(Applied Mathematics) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 4437

 Miss  Knograt  Savettaseranee New Jersey Institute of Technology,USA ☎ 0-2562-5444

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscikrs@ku.ac.th

 นางสาว กรองทอง  รัตนวงศสวัสดิ์ วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext. 4404

 Miss  Krongtong  Ratanavongsawad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof.  คณิตศาสตร E-mail : fsciktr@ku.ac.th

 นาย กันตภณ  คูหาพัฒนกุล ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext. 4405

 Mr.  Kantaphon  Kuhapatanakul ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2562-5555

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

 นาย กันย  สุนยี่ขัน Ph.D.(Mathematics) ภายใน / internal line : 1700 ext. 4435

 Mr.  Gun  Sunyeekhan U. of Notre Dame,USA ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว แคทลียา  ดาวสุด วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700

 Miss  Katthaleeya  Daowsud จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444

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

 นางสาว จิตรลดา  สมทรัพย ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700

 Miss  Chitlada  Somsup ม.มหิดล ☎ 0-2562-544

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

 นาย ฉัตรชัย  เปสี Ph.D.(Financial Maths) ภายใน / internal line : 1700 ext.4407

 Mr.  Chatchai  Pesee Queensland U. of Technology,Australia ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตรการเงิน E-mail : fscichp@ku.ac.th

 นาย ชาญ  เขตจัตุรัส วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4424

 Mr.  Charn  Khetchaturat ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555

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

 นาย ธรณินทร  ทันศรี M.S.(Mathematics) ภายใน / internal line : 1700 ext.4430

 Mr.  Thorranin  Thansri U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5555

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

 นาง นงนุช  สุขวารี วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4436

 Mrs.  Nongnuch  Sukvaree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 4436

 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscinos@ku.ac.th
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 นาย บุญเลิศ  ศรีหิรัญ วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4429 

 Mr.  Boonlert  Srihirun ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-2562-5555

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

 นาง พัชรี  เลิศวิจิตรศิลป วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4423

 Mrs.  Patcharee  Lertwichitsilp จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscipal@ku.ac.th 

 นางสาว พันทิพย  โตแกว ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4426

 Miss  Puntip  Toghaw ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555

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

 นาง พิมพชนา  ศิริจารุอนันต วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4433

 Mrs.  Pimchana  Siricharuanun ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตรประยุกต E-mail : fscispns@ku.ac.th

 นาย มนตรี  มาลีวงศ วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4427 

 Mr.  Montri  Maleewong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตรประยุกต E-mail : fscimtm@ku.ac.th

 นาง มนตฤดี  สิริวรวิทย วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4438

 Mrs.  Monrudee  Siriworavit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว มาริสา  มัยยะ ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน) ภายใน / internal line : 1700 ext.4434

 Miss  Marisa  Maiya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof.  คณิตศาสตร , การสอนคณิตศาสตร E-mail : fscimrm@ku.ac.th

 นาย วัชรพล  พิมพเสริฐ วท.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4402

 Mr.  Watcharapon  Pimsert จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444

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

 นาย วิเชียร  เลาหโกศล Ph.D.(Mathematics) ภายใน / internal line : 1700 ext.4417

 Mr.  Vichian  Laohakosol U. of Illinois,USA ☎ 0-2562-5444

 ศ/ Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscivil@ku.ac.th

 นาย สุชัย  ตนัยอัชฌาวุฒ ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4409

 Mr.  Suchai  Tanaiadchawoot ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : fscisut@ku.ac.th

 นางสาว อังคณา  ศรีพยัพ วท.ม.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4425

 Miss  Angkana  Sripayap ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4425

 อาจารย / Lecturer คณิตศาสตร E-mail : fscianr@ku.ac.th
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ภาคว�ชาเคมี / Department of Chemistry

  ภายใน / internal line : 1415, 1700 ext. 2115-7  ☎  0-2562-5444,        0-2579-3955, 0-2579-0658

                               0-2562-5555 ext. 2115-7    

URL : http://chem.sci.ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาเคมี / Head of Depantment 
 นาง สุภา  หารหนองบัว Dr.rer.nat.(Chemie) ภายใน / internal line : 1415,1700   
 Mrs.  Supa  Hannongbua Universitat Inusbruck,Austria ext.2111,2112
 รศ. / Assoc.Prof. เคมี ☎ 0-2562-5444 ext. 2111,2112
   E-mail : fscisph@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเคมี  
 นาง วราภรณ  พาราสุข Dr.rer.nat.(Theoretical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2141
 Mrs.  Waraporn  Parasuk U. of Vienna,Austria ☎ 0-2562-5444 ext. 2141
 รศ. / Assoc.Prof. เคมีอินทรียทฤษฎี E-mail : fsciwapa@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเคมี  
 นาง ลัดดา  มีศุข Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2185
 Mrs.  Ladda  Meesuk U. of East Anglia,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2185
 รศ. / Assoc.Prof. เคมี E-mail : fscildm@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเคมี  
 นางสาว วิรัญญา  แกววัฒนะ Ph.D.(Polymer Engineering) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2132
 Miss  Wirunya  Keawwattana The U. of Akron,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 2132
 ผศ. / Assist.Prof. Polymer Blend,Polymer Characterizatio, E-mail : fsciwyk@ku.ac.th
  Rubber Companding

 รองหัวหนาภาควิชาเคมี  
 นางสาว นุชนาถ  ศุภพิพัทฒน วท.ม.(ฟสิคัลเคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2184
 Miss  Nuchanart  Sooppipatt ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 2184
 อาจารย / Lecturer Physical Chemistry E-mail : fscinns@ku.ac.th

 นางสาว กิตติมา  ฉัตรวงศวาน วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2166
 Miss  Kittima  Chatrewongwan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 2166
 ผศ. / Assist.Prof. เคมีวิเคราะห E-mail : fscikmc@ku.ac.th

 นาง จรรยา  เจตนาเสน Ph.D.(Materiaux) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2129
 Mrs.  Junya U.Claude Bernard (Lyon I),France ☎ 0-2562-5444 ext. 2129
 อาจารย / Lecturer Materiaux E-mail : fscijyk@ku.ac.th

 นาย จักร  แสงมา Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700
 Mr.  Chak  Sangma U. of Leeds,USA ext. 2192,2253
 ผศ. / Assist.Prof. เคมี ☎ 0-2562-5555 ext. 2192,2253
   E-mail : fscicsm@ku.ac.th

 นาย จักรพันธ  ศิริเจริญศรี ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 5164
 Mr.  Jakkapan  Sirijaraensre ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 5164
 อาจารย / Lecturer Computational Chemistry E-mail : fscijkp@ku.ac.th
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 นาย จํารัส  ลิ้มตระกูล Dr.der.nat.(Physical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2159

 Mr.  Jumras  Limtrakul U. Innsbruck,Austria ☎ 0-2562-5555 ext. 2159

 ศ./ Prof. Physical Chemistry E-mail : fscijrl@ku.ac.th

 นางสาว ชมพูนุท  วรากุลวิทย ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2169

 Miss  Chompunuch  Warakulwit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2169

 อาจารย / Lecturer Chemistry/Physical Chemistry E-mail : fscicpn@ku.ac.th

 นาง ชลธิชา  นุมหอม Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2137

 Mrs.  Cholticha  Noomhorm Louisiana State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2137

 รศ. / Assoc.Prof. Chemistry E-mail : fscictn@ku.ac.th

 นาย ทรงวุฒิ  สุรมิตร ปร.ด.(เคมีเชิงฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2227

 Mr.  Songwut  Suramitr ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 2227

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

 นาง ทิพยมนต  ภัทราคร Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2186

 Mrs.  Thipamon  Patharakorn Utah State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2186

 ผศ. / Assist.Prof. Chemistry E-mail : fscitmp@ku.ac.th

 นาง ธนัยนันท  สุนทรวัฒนศิริ วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2101

 Mrs.  Thanainun  Soonthornwatanasiri ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-5444 ext. 2101

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ Chemistry E-mail : fscitns@ku.ac.th

 นางสาว ธันวาวรรณ  ดวงทองอยู ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2201

 Miss  Tanwawan  Duangthongyou ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2201

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

 นาย ธานิน  นานอก ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2220

 Mr.  Tanin  Nanok ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2220

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

 นาง ธารินี  สาลีโภชน ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2214

 Mrs.  Tharinee  Sareepoch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2214

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

 นาง ธิตินันท  กาพยเกิด วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2134

 Mrs.  Thitinun  Karpkird จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 2134

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

 นาย ธีระชาติ  ลี้ประเสริฐ Dr.rer.nat.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2215

 Mr.  Theerachart  Leepasert U. Wien,Austria ☎ 0-2562-5555 ext. 2215

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

 นางสาว นัทธมน  คูณแสง Ph.D.(Inorganic Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2189

 Miss  Natamon  Koonsang National U. of Ireland,Ireland ☎ 0-2562-5444 ext. 2189

 ผศ. / Assist.Prof. Inorgame chemisty E-mail : fscinmk@ku.ac.th 
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 นาย บุญธนา  วรรณเลิศ วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2203 

 Mr.  Boontana  Wannalerse จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444 ext. 2203

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

 นาย บุญสง  คงคาทิพย Ph.D.(Organic Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2235

 Mr.  Boonsong  Kongkathip The Queen’s U. of Belfast,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 2235

 รศ. / Assoc.Prof. Organic Chemistry E-mail : fscibsk@ku.ac.th

 นาย ปกรณ  วรรธนะอมร Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2234

 Mr.  Pakorn  Wattana-Amorn U. of Bristol,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2234

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

 นางสาว ประภาศิริ  พงษประยูร Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2140

 Miss  Prapasiri  Pongprayoon U. of Oxford,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2140

 อาจารย / Lecturer Bio Chemistry E-mail : fsciprpo@ku.ac.th

 นาย พงษศักดิ์  โลวมั่นคง วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2181

 Mr.  Pongsak  Lowmunkhong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2181

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

 นาง พจนารถ  สุวรรณรุจิ Ph.D.(Fiber and Polymer Science) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2133

 Mrs.  Potjanart  Suwanruji North Carolina State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2133

 อาจารย / Lecturer Fiber and Polymer Science E-mail : fscipjs@ku.ac.th

 นางสาว พรพรรณ  พรศิลปทิพย Ph.D.(Analytical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2115

 Miss  Pornpun  Pornsinlapatip The Queen’s U. of Belfast,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2115,2191

 อาจารย / Lecturer Analytical Chemistry E-mail : fscippps@ku.ac.th 

 นางสาว พัชรีนารถ  ทรัพยอาภากร ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2140

 Miss  Patchreenart  Saparpakorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2140

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

 นาง พัตราภรณ  สายวัฒนาสุข วท.ม.(เคมีเทคนิค) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2142

 Mrs.  Patraporn  Saiwattanasuk จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 2142

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

 นาย พิทักษ  เช้ือวงศ Ph.D. (Organic and Bio-Organic Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2161

 Mr.  Pitak  Chuawong Johns Hopkins U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 5161

 อาจารย / Lecturer Organic Chemistry E-mail : Pitak.C@ku.ac.th

 นางสาว พินทุสุดา  วีรวัฒน Ph.D. (Chemical and Petroleum-Refi ning ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2164

 Miss  Pinsuda  Viravathana Engineering) ☎ 0-2562-5555 ext. 2164

 อาจารย / Lecturer Colorado School of Mines,USA E-mail : fscipdv@ku.ac.th

  Chemical and Petroleum-Refi ning

  Engineering

 นาย พิบูลย  พันธุ Ph.D. (Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2219

 Mr.  Piboon  Pantu California Institute of Technology,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 2219

 ผศ. / Assist.Prof. Chemical Engineering E-mail : fscipbp@ku.ac.th
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 นาย พิพัฒน  คงประชา ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5162

 Mr.  Pipat  Khongpracha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 5162

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

 นางสาว พิมพา  หอมนิรันดร Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Pimpa  Hormnirun U. of London (Imperial College ext.2175,2168

 อาจารย / Lecturer London),UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2175,2168

  Chemistry E-mail : fscipph@ku.ac.th

 นางสาว เพ็ญศรี  บุญสวรรคสง Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2138

 Miss  Pensri  Bunsawansong  U. of Manchester,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2138

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

 นาย ไพบูลย  เงินมีศรี Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2202

 Mr.  Paiboon  Ngernmeesri The Pennsylvania State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2202

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

 นาง ไพลิน  ลิ้มตระกูล วท.ม.(อินทรียเคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2143

 Mrs.  Pailin  Limtrakul ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 2143 

 ผศ. / Assist.Prof. Organic Chemistry E-mail : fscipll@ku.ac.th

 นาง ภควดี  สุทธิไวยกิจ Ph.D.(Analytical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2237

 Mrs.  Pakawadee  Sutthivaiyakit The Queen’s U. of Belfast,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2237

 รศ. / Assoc.Prof. Analytical Chemistry E-mail : fscipws@ku.ac.th

 นาง ภาลิณี  ขวัญแกว วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2217

 Mrs.  Palinee  Kwankhaw ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2562-5555 ext. 2217

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ Chemistry E-mail : fsciplk@ku.ac.th

 นางสาว มนธิดา  เราอรุณ วท.ม.(ปโตรเคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2130

 Miss  Montida  Raoarun จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444 ext. 2130

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

 นางสาว มาริสา  อรัญชัยยะ Ph.D.(Instrumental Methods Analysis) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2216

 Miss  Marisa  Arunchaiya U. of Strathclyde,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 2216

 ผศ. / Assist.Prof. Chemistry E-mail : fscimsa@ku.ac.th

 นาง ลักขณา  จรรยาชัยเลิศ วท.ม.(เคมีอินทรีย) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2145

 Mrs.  Lugkhana  Chanyachailert ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 2145

 ผศ. / Assist.Prof. เคมีอินทรีย E-mail : fscilnc@ku.ac.th

 นาย วันชัย  ปลื้มภาณุภัทร วท.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2209

 Mr.  Wanchai  Pluempanupat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444 ext. 2209

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

 นาย วิทยา  ปนสุวรรณ Ph.D.(Wood Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2120

 Mr.  Vittaya  Punsuvon Missisppi State U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 2120

 รศ. / Assoc.Prof. Wood Chemistry E-mail : fscivit@ku.ac.th
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 นาง ศรีสมร  คงวิทยา วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5160

 Mrs.  Srisamorn  Khongwittaya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 5160

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน เคมี      E-mail : fscisrk@ku.ac.th

 นาย ศุภกิจ  อาชีวะวานิช Ph.D. (Physical Science) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2200

 Mr.  Supakit  Achiwawanich La Trobe U.,Australia ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Physical Science E-mail : fsciska@ku.ac.th

 นาย สมเกียรติ  นกบิน  ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2173

 Mr.  Somkiat  Nokbin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2173

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

 นาง สายใจ  ชาญเศรษฐิกุล วท.ม(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2135

 Mrs.  Saijai  Charnsethikul ม.เกษตรศาสตร  ☎ 0-2562-5555 ext. 2135

 ผศ. / Assist.Prof. เคมี E-mail : fscisac@ku.ac.th

 นาง สุดจิต  สงวนเรือง Ph.D. (Chemical Spectroscopy) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2211

 Mrs.  Sudjit  Sanguanruang U. of East Anglia,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 2211

 รศ. / Assoc.Prof. Chemical Spectroscopy E-mail : fscisjs@ku.ac.th

 นางสาว สุธาสินี  กิตยาการ ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2165

 Miss  Sutasinee  Kityakarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2165

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

 นาง สุพรรณา  เตชะสกุล Ph.D. (Organic Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2236

 Mrs.  Supanna  Techasakul U. of Montana,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2236

 รศ. / Assoc.Prof. Organic Chemistry E-mail : fscispt@ku.ac.th

 นางสาว สุพัตรา  มิตรภานนท วท.ม.(ปโตรเคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2131

 Miss  Supatta  Midpanon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444 ext. 2131

 อาจารย / Lecturer Petrochemical Technology E-mail : fscispm@ku.ac.th

 นาย สุรชัย  ธชีพันธ Ph.D. (Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2213

 Mr.  Surachai  Thachepan U. of Bristol,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2213

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

 นาย สุรพล  ภัทราคร Ph.D. (Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1111

 Mr.  Surapol  Patharakorn U. of Wales,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 1111

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

 นาง สุลิณี  รุงจรัสนนท ปวส.(แผนกอาหารและโภชนาการ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5160

 Mrs.  Sulinee  Roongjarasnont ว.เทคนิคกรุงเทพฯ  ☎ 0-2562-5444 ext. 5160

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน แผนกอาหารและโภชนาการ E-mail : fscisur@ku.ac.th

 นาย อภิสิฏฐ  ศงสะเสน Ph.D. (Inorganic Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2212

 Mr.  Apisit  Songsasen Bristol U.,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 2212

 รศ. / Assoc.Prof. Inorganic Chemistry E-mail : fsciass@ku.ac.th
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 นางสาว อรพินท  เจียรถาวร Ph.D. (Analytical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2136

 Miss  Orapin  Chienthavorn Loughborough U.,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2136

 รศ. / Assoc.Prof. Analytical Chemistry E-mail : fsciopc@ku.ac.th

 นาง อรรถธีรา  วรยิ่งยง Ph.D. (Metal Carbonyl Complexes as Catalyts) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2167

 Mrs.  Attera  Worayingyong U. of Aberdeen,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2167

 รศ. / Assoc.Prof. Metal Carbonyl Complexes as Catalyts E-mail : fsciarw@ku.ac.th

 นาง อัจจนา  วงศชัยสุวัฒน M.S. (Analytical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2183

 Mrs.  Atchana  Wongchaisuwat Ohio State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2183

 รศ. / Assoc.Prof. Analytical Chemistry E-mail : fsciatw@ku.ac.t

 หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา / Head of Department  

 รอยเอก ชัยวัฒน  กิตติกูล วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4111

 Captain  Chaivat  Kittigul ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 4111

 รศ. / Assoc.Prof. Virology E-mail : fscicvk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา  

 นาง ฆรณี  ตุยเต็มวงศ Ph.D. (Food Science) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 4003

 Mrs.  Kooranee  Tuitemwong Kansas State U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4003

 รศ. / Assoc.Prof. จุลชีววิทยา E-mail : fscikrt@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา  

 นาย ปราโมทย  ศิริโรจน D.Agr.Sc.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4005

 Mr.  Pramote  Sirirote Nagoya U.,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 4005

 อาจารย / Lecturer Fermentation,Biogas production E-mail : fscipms@ku.ac.th

 นางสาว กรรณิการ  ดวงมาลย วท.ม.(ชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1415 ext. 4001  

 Miss  Kannika  Duangmal จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444 ext. 4001

 ผศ. / Assist.Prof. การคัดแยกและจัดจําแนกจุลินทรียในกลุม E-mail : fscikkd@ku.ac.th

  แอคติโนมัยสีท

 นางสาว กัญจนา  ธีระกุล D.Agr.(Biological Science) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 4002

 Miss  Gunjana  Theeragool Hiroshima,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 4002

 รศ. / Assoc.Prof. Molecular Biology and genetic E-mail : fscignt@ku.ac.th

  engineering of bacteria

 นาง จงกลนี  สุนทรสีมะ วท.บ.(ชีววิทยา)  ภายใน / internal line : 1700 ext. 4029

 Mrs.  Chongkolnee  Soonthornsima ม.เชียงใหม ☎ 0-2562-5555 ext. 4029

 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  E-mail : fscicnt@ku.ac.th

ภาคว�ชาจ�ลช�วว�ทยา / Department of Microbiology

  ภายใน / internal line : 1415 ext. 4028, 4111    ☎  0-2562-5555         0-2579-2081

                                           0-2562-4444 ext. 4028, 4111   

E-mail : fscicvk@ku.ac.th      URL : http://micro.sci.ku.ac.th/
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 นาย เจษฎา  โพธิรัตน Ph.D. (Biology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4010
 Mr.  Chetsada  Pothiratana Philipps U. Marburg,Germany ☎ 0-2562-5555 ext. 4010
 อาจารย / Lecturer อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร, E-mail : fscicsd@ku.ac.th
  อณูพันธุศาสตรของเชื้อรา

 นางสาว ชุรภา  ธีรภัทรสกุล วท.ด.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4013
 Miss  Churapa  Teerapatsakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4013
 อาจารย / Lecturer จุลชีวิทยา E-mail : fscicpt@ku.ac.th

 นางสาว เดือนรัตน  ชลอุดมกุล ปร.ด.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.4041
 Miss  Duenrut  Chonudomkul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4041
 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยา E-mail : fscidrc@ku.ac.th

 นาง นันทนา  สีสุข Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4004
 Mrs.  Nantana  Srisuk U. of Edinburgh,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 4004
 ผศ. / Assist.Prof. จุลชีววิทยา E-mail : fscints@ku.ac.th

 นาง บุษบา  ยงสมิทธ Dr.Eng.(Applied Microbiology and Biotechnology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4022
 Mrs.  Busaba  Yongsmith Kyoto U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4022
 ศ. / Prof. Fermentation Microbiology of Vitamine E-mail : fscibus@ku.ac.th
  B12 and Monascus Products

 นางสาว ปทุมพร  ฉิมเอนก D.Eng.(Fermentation Technology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4006
 Miss  Patoomporn  Chimanage Osaka U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4006
 ผศ. / Assist.Prof. Bioprocess (Fermentation Technology), E-mail : fscippc@ku.ac.th
  Enzyme,Food Microbiology

 นางสาว ปริศนา  วิริยะจิตสมบูรณ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1417
 Miss  Prissana  Wiriyajitsomboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444
 อาจารย / Lecturer การจัดจําแนกเชื้อรา E-mail : fscipnw@ku.ac.th

 นางสาว ปนสุรางค  ดีวงษ วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4012
 Miss  Pinsurang  Deevong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4012
 อาจารย / Lecturer Molecular Bacteriology and Archaeology E-mail : fsciprd@ku.ac.th

 นางสาว พัชราภรณ  ศิวายพราหมณ ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4008
 Miss  Patcharaporn  Siwayaprahm ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 4008
 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยา E-mail : fscippsp@ku.ac.th

 นางสาว พัชรี  สุนทรนันท ปร.ด.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4011
 Miss  Patcharee  Sunthornandh ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 4011
 รศ. / Assoc.Prof. จุลชีววิทยา,การเกิดโรคและภูมิคุมกัน, E-mail : fscipcs@ku.ac.th
  ระบาดวิทยา,สาธารณสุขและสุขาภิบาล

 นาง เยาวภา  อรามศิริรุจิเวทย วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1415 ext.4012
 Mrs.  Yaovapa  Aramsirirujiwet ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4012
 อาจารย / Lecturer การจัดจําแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน  E-mail : fsciypt@ku.ac.th
  Deuteromycetes,ศึกษาความหลากหลาย
  ของเห็ดโคนโดยใชเทคนิคทางชัวโมเลกุล
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 นาง เลอลักษณ  จิตรดอน D.Arg.(Chemistry:Applied Microdiology) ภายใน / internal line : 1415 ext.4014
 Mrs.  Lerluck  Chitradon Tohoku U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4014
 รศ. / Assoc.Prof. Microbial Enzyme and Enzyme E-mail : fscillc@ku.ac.th
  Technology

 นาง วรรณา  มาลาพันธุ Ph.D.(Food Science Technology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4007
 Mrs.  Wanna  Malaphan The U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 4007
 ผศ. / Assist.Prof. Food Microbiology,Food Safety,Lactic E-mail : fsciwnpl@ku.ac.th
  acid bacteria

 นาย วิเชียร  กิจปรีชาวนิช D.Eng.(Fermentation Teachnology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4015
 Mr.  Vichien  Kitpreechavanich Hiroshima U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4015
 รศ. / Assoc.Prof. กระบวนการหมัก จุลชีววิทยา เทคโนโลยี E-mail : fsciwck@ku.ac.th
  การหมัก เอนไซมจากจุลินทรีย

 นาย วิเชียร  ยงมานิตชัย Ph.D.(Biology) ภายใน / internal line : 1700 ext.4024
 Mr.  Wichien  Yongmanitchai The U. of Waterloo,Canada ☎ 0-2562-5444 ext. 4024
 อาจารย / Lecturer Microalge, Microbial lipids E-mail : fsciwcy@ku.ac.th

 นางสาว ศรีวรรณ  สุวรรณโชติ อ.วท.(เทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1415 ext.4031
 Miss  Sriwan  Suwanachod วค.เพชรบุรี ☎ 0-2562-5444 ext. 4031
 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : msws17@hotmail.com

 นาง ศลิษา  สุจิตวรสาร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4020
 Mrs.  Salisa  Suchitwarasan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4020
 อาจารย / Lecturer จุลชีววิทยา E-mail : fscisssp@ku.ac.th

 นางสาว สาวิตร  ตระกูลนาเลื่อมใส Ph.D.Engineering (Biotechnology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4016
 Miss  Savitr  Trakulnaleamsai Osaka U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4016
 ผศ. / Assist.Prof. Protein engineering,Molecular Biology E-mail : rdisat@ku.ac.th
  of Bacteria,Moleccular Systematic of
  Bacteria

 นาง สาวิตรี  ลิ่มทอง D.Eng.(Fermentation Technology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4017
 Mrs.  Savitree  Limtong Osaka U.,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 4017
 ศ./ Prof. Molecular Taxonomy of yeasts, Yeasts E-mail : fscistl@ku.ac.th
  Technology

 นาย สุเทพ  ญาดี ป.กศ.สูง(วิทยาศาสตร) ภายใน / internal line : 1415 ext.4026
 Mr.  Suthep  Yadee วค.จันทรเกษม ☎ 0-2562-5555 ext. 4026
 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fscisty@ku.ac.th

 นาง สุรางค  สุธิราวุธ D.Agr.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4009
 Mrs.  Surang  Suthirawut Kyushu U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4009
 ผศ. / Assist.Prof. Bacterial Taxonomy E-mail : fscisrs@ku.ac.th

 นาย เสรี  เจริญกิจมงคล D.Agr.Sc.(Agricultural Chemistry) ภายใน / internal line : 1415 ext.4019
 Mr.  Saeree  Jareonkitmongkol Kyoto U.,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 4019
 อาจารย / Lecturer Fermentation Physiology E-mail : fscisaj@ku.ac.th

 นาง อรุณวรรณ  หวังกอบเกียรติ D.Eng.(Fermentation technology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4021
 Mrs.  Arunwon  Wungkobkiat Osaka U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 4021
 รศ. / Assoc.Prof. Microbiology for Wastewater Treatment E-mail : fsciaru@ku.ac.th
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 นางสาว อิงอร  กิมกง วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4040

 Miss  Ingorn  Kimkong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 4040

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

 นางสาว อุไร  เมาศรี อ.วท.(เคมีปฏิบัติ) ภายใน / internal line : 1415 ext.4031 

 Miss  Urai  Maosri วค.เทพสตรี ☎ 0-2562-5555 ext. 4031 

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fsciurm@ku.ac.th

ภาคว�ชาช�วเคมี / Department of Biochemistry

  ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2002-4  ☎  0-2562-5444     0-2561-4627

                                                0-2562-5555 ext. 2002-4   

E-mail : biochem@ku.ac.th      URL : http://biochem.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาชีวเคมี  / Head of Department
 นาย เกียรติทวี  ชูวงศโกมล Ph.D.(Cell Physiology) ภายใน / internal line : 1415,1700
 Mr.  Kiattawee  Choowongkomon Case Western Reserve U.,USA ext. 2020,2022
 ผศ. / Assist.Prof. Cell Physiology ☎ 0-2562-5555 ext. 2020,2022
   E-mail : fsciktc@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาชีวเคมี  
 นาง ประชุมพร  คงเสรี Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2026
 Mrs.  Prachumporn  Kongsaeree The U. of Sydney,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 2026
 ผศ. / Assist.Prof. Connective Tissue Proteins,Protein  E-mail : fscippt@ku.ac.th
  Engineering,Beta-glucosidase,
  Enzymology,Molecular Biology

 รองหัวหนาภาควิชาชีวเคมี  
 นาย นลวัฒน  บุญญาลัย Ph.D.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2048
 Mr.  Nonlawat  Boonyalai U. of London,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2048
 อาจารย / Lecturer เคมี E-mail : fscinwb@ku.ac.th

 นางสาว กชพรรณ  สุวรรณสาร วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2026
 Miss  Kodchapharn  Suwannhasarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 2036
 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ มลพิษสิ่งแวดลอม,วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม E-mail : fscipod@ku.ac.th

 นาง จิระนันท  รัตนพันธุ วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 2036
 Mrs.  Jiranan  Ratanapan ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2562-5444 ext. 2036
 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  E-mail : fscijnr@ku.ac.th

 นางสาว ชลทิชา  ตันติธาดาพิทักษ Ph.D.(Biosciences) ภายใน / internal line : 1415,1700   
 Miss  Chonticha  Tantitadapitak ปร.ด.(ชีววิทยา) ext.2040,2042
 อาจารย / Lecturer U. of Birmingham,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 2040,2042
  Biosciences E-mail : fscicct@ku.ac.th

 นาง โชติกา  หยกทองวัฒนา Dr.Sc.(Biology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2011
 Mrs.  Chotika  Yokthongwattana Universite de Geneve,Switzerland ☎ 0-2562-5444 ext. 2011
 อาจารย / Lecturer Molecular Biology,Plant gene regulation, E-mail : fscicks@ku.ac.th
  Plant Biology
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 นางสาว ณัฐนันท  ปญจวรญาณ  Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Nattanan  Panjaworayan U. of Otago, New Zealand ext.2009,2041

 อาจารย / Lecturer ชีวเคมี ☎ 0-2562-5444 ext. 2009,2041

   E-mail : fscinnp@ku.ac.th

 นาง ดวงพร  วรสุนทโรสถ Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line :1415, 1700

 Mrs.  Duangporn  Varasundharosoth U. of Canterbury,New Zealand E-mail : fscidpv@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Protein Biochemistry, Plant Biochemistry

 นาย นภพล  ภูพนิตพันธ วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Napapol  Poopanitpan ม.เกษตรศาสตร ext.2003, 2049

 อาจารย / Lecturer Gene Regulation,Molecular Biology ☎ 0-2562-5555 ext. 2049

   E-mail : fscinpp@ku.ac.th

 นางสาว ปุณฑริกา  หะริณสุต D.Agr.Sc.(Plant Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2016

 Miss  Poontariga  Harinasut Nagoaya U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 2016

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Biochemistry E-mail : fscipth@ku.ac.th

 นางสาว ราตรี  วงศปญญา วท.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2012

 Miss  Ratree  Wongpanya จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 2012

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

 นางสาว วรรณรัตน  พรศิริวงศ M.S.(Biosystem Studies) ภายใน / internal line : 1415

 Miss  Wannarat  Pornsiriwong U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5444

 อาจารย / Lecturer Biosystem Studies E-mail : fsciwrp@ku.ac.th

 นางสาว ศศิมนัส  อุณจักร ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1415

 Miss  Sasimanas  Unajak ม.มหิดล ext.2039, 2046

 อาจารย / Lecturer Aquactic animal molecular biology, ☎ 0-2562-5555 ext. 2046

  animal biochemistry E-mail : fscissmn@ku.ac.th

 นาย สมชัย  พรบันลือลาภ Ph.D.(Biochemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Somchai  Pornbanlualap Temple U.,USA ext.2027,2028

 ผศ. / Assist.Prof. Molecular Biology, Enzymology ☎ 0-2562-5444 ext. 2027,2028

   E-mail : fsciscpl@ku.ac.th

 นางสาว สุทธิดา  เอี่ยมสําอาง Diplom-Biologin-Univ.(Cell Biology) ภายใน / internal line : 1415

 Miss  Suttida  Eamsamarng Ludwig-Maximilians-U. Munchen, ☎ 0-2562-5444

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

  Cell Biology

 นาง สุนันทา  รัตนาโภ ปร.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1415 ext.2017

 Mrs.  Sunanta  Ratanapo ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 2017

 รศ. / Assoc.Prof. Protein Biochemistry,Bioactive Peptides E-mail : fscisnr@ku.ac.th

 นาย สุพร  เมธาภัทรกร Ph.D.(Protein Engineering)Structural Biology  ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2021

 Mr.  Suporn  Methapatrakorn The U. of York,UK ☎ 0-2562-5555 ext. 2021

 อาจารย / Lecturer Protein Engineering E-mail : fscispl@ku.ac.th
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 นาย สุลักษม  ตาฬวัฒน M.Agr.Sc.(Agricultural Chemistry) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Sulak  Talawat Tokyo U. of Agriculture and ext.1118,2050

 ผศ. / Assist.Prof. Technology,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 1118,2050

  Agricultural Chemistry E-mail : fscislt@ku.ac.th

 นางสาว อมรรัตน  พรหมบุญ Ph.D.(Agricultural and Environmental Biology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.2018

 Miss  Amornrat  Promboon The U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 2018

 ผศ. / Assist.Prof. Silk Biochemistry and Molecular Biology E-mail : fsciarp@ku.ac.th

ภาคว�ชาพฤกษศาสตร / Department of Botany

ภายใน / internal line : 1330, 1332, 1334          ☎ 0-2562-5444, 0-2562-5555           0-2940-5627

URL : http://botany.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร / Head of Department 

 นางสาว สรัญญา  วัชโรทัย Dr.rar.nat.(Botannik) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Srunya  Vajrodaya U. of Vienna,Austria ext.1330,1331

 รศ. / Assoc.Prof. อนุกรมวิธานของพืช,พฤกษเคมี ☎ 0-2562-5555 ext. 1330,1331

   E-mail : fscisyv@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร  

 นางสาว ณัฎฐา  เสนีวาส Ph.D.(Biotechnology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1328

 Miss  Nuttha  Sanevas U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 1328

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

 รองหัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร  

 นาย ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย ปร.ด.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1308

 Mr.  Chatchai  Ngernsaengsaruay ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1308

 ผศ. / Assist.Prof. อนุกรมวิธานพืช E-mail : fsciccn@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร  

 นาย ประศาสตร  เกื้อมณี Ph.D.(Plant Genetic Manipulation) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Prasart  Kermanee U. of Nottingham,UK ext.1301

 รศ. / Assoc.Prof. กายวิภาคของพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ☎ 0-2562-5555 ext. 1301

   E-mail : fscipsk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร  

 นาย วัลลภ  อารีรบ Dr.Agr.Sci.(Plant Physiology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1310

 Mr.  Wallop  Arirob Warsaw Agricultural U.,Poland ☎ 0-2562-5555 ext. 1310

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาพืช E-mail : fsciwla@ku.ac.th  

 นาย คณพล  จุฑามณี D.Agr. (Agronomy) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 1321

 Mr.  Kanapol  Jutamanee Tohoku U.,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 1321

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืช E-mail : faaskpj@ku.ac.th
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 นาย จําเริญศักดิ์  ปุหิ้น ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร)  ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 5241

 Mr.  Jumreonsak  Puhin ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2562-5555 ext. 5241

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fscijrsp@ku.ac.th

 นาย ณรงค  วงศกันทรากร Ph.D.(Agricultural Science) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Narong  Wongkantrakorn U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Agricultural Science E-mail : fscinrw@ku.ac.th

 นาย นิรันดร  จันทวงศ Dr.rer.nat.techn.(Agricultural) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1320

 Mr.  Niran  Juntawong U. Fur Bodenkultur Wien,Austria ☎ 0-2562-5555 ext. 1320

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาพืช E-mail : fscinrj@ku.ac.th

 นาย ภูมิ  พิมพประพันธ วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1307

 Mr.  Poom  Pimprapan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1307

 อาจารย / Lecturer Physiology,Molecular Biology E-mail : fscippp@ku.ac.th

 นาง มาลี  ณ นคร Ph.D.(Agricultural Sciences) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1311

 Mrs.  Malee  Nanakorn U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 1311

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีชีวภาพและสรีรวิทยาของพืช E-mail : fscimln@ku.ac.th 

 นางสาว มินตา  ชัยประสงคสุข วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1323

 Miss  Minta  Chaiprasongsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1323

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

 นางสาว รวีวรรณ  ตัณฑวณิช วท.ม.(ชีววิทยาปาไม) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Raweewan  Thunthawanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444

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

 นาง ลิลลี่  กาวีตะ Ph.D.(Crop Physiology and Botany) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1303

 Mrs.  Lily  Kaveeta The U. of Western Australia,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 1303

 รศ. / Assoc.Prof. สรีรวิทยาพืช,พัฒนาการของพืช E-mail : fscillk@ku.ac.th

 นาย ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร Dr.Sci.(Ecophysiology) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4506

 Mr.  Sornprach  Thanisawanyangkura U. of Paris Sud(XI),France ☎ 0-2942-8191 ext. 4506

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยา E-mail : fscistw@ku.ac.th

 นาง ศรีสม  สุวรรณวงศ Ph.D.(Agricultural Sciences) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1305

 Mrs.  Srisom  Suwanwong U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 1305

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Physiology E-mail : fscisss@ku.ac.th

 นางสาว สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย Dr.Agr.Sci.(Biological Mechanisms ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Sutsawat  Duangsrisai and Functions) ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Nagoya U.,Japan E-mail : fscissw@ku.ac.th

  ชีววิทยา

 นาย สุเทพ  ปลองมาก ปวส.(เกษตรกรรม) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.5242

 Mr.  Suthep  Plongmark ว.เกษตรกรรมชัยนาท ☎ 0-2562-5555 ext. 5242

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน  E-mail : fscistp@ku.ac.th
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 นางสาว สุมน  มาสุธน วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1327

 Miss  Sumon  Masuthon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 1327

 รศ. / Assoc.Prof. เรณูวิทยา,อนุกรมวิธานของพืช E-mail : fscismt@ku.ac.th

 นาง เสาวณี  สาธรวิริยะพงศ วท.ด.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 1415,1700 

 Mrs.  Sawanee  Sathonviriyawong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 รศ. / Assoc.Prof. Plant Anatomy,พืชสมุนไพร,Isozyme E-mail : fscisnsn@ku.ac.th

 นางสาว อรอุษา  คําสุข วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1325

 Miss  Onusa  Khamsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 2325

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

ภาคว�ชาพันธุศาสตร / Department of Gennetics

ภายใน / internal line : 4215-4218          ☎ 0-2562-5444, 0-2562-5555           0-2579-5528

E-mail : fsciatt@ku.ac.th    URL : http://genetics.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาพันธุศาสตร / Head of Department
 นาย สมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช Dr.Agr.Sc.(Plant Genetics) ภายใน / internal line : 1700 ext.4220
 Mr.  Somsak  Apisitwanich Ins. of Plant Genetics of the Polish Aca, ☎ 0-2562-5444 ext. 4220
 รศ. / Assoc.Prof. Poland E-mail : fscissa@ku.ac.th
  Plant Cytogenetics and Molecular Genetics

 รองหัวหนาภาควิชาพันธุศาสตรฝายความสัมพันธตางประเทศและกิจการพิเศษ  
 นางสาว สมพิศ  สามิภักดิ์ Ph.D.(Genetics) ภายใน / internal line : 1415 ext.4210
 Miss  Sompid  Samipak U. of California,Davis,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4210
 อาจารย / Lecturer Gene manipulation in Plant,Plant E-mail : fscispsp@ku.ac.th 
  Molecular Genetics

 รองหัวหนาภาควิชาพันธุศาสตรฝายบริหาร  
 นาย อัครพงษ  สวัสดิพงษ Ph.D.(Physiology and Genetics) ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4212
 Mr.  Akarapong  Swatdipong U. of Turku,Finland ☎ 0-2562-5444 ext. 4212
 อาจารย / Lecturer พันธุศาสตร E-mail : fsciaps@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพันธุศาสตรฝายวิจัย  
 นาย ชัชวาล  จันทราสุริยารัตน Ph.D.(Plant Pathology) ภายใน / internal line : 1415 ext.4211
 Mr.  Chatchawan  Jantrasuriyarat The Ohio State U.,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 4211
 อาจารย / Lecturer Plant Pathology E-mail : fscicwj@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพันธุศาสตรฝายวิชาการ  
 นางสาว อรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต Ph.D.(Molecular Genetics) ภายใน / internal line : 1415 ext.4208,4202
 Miss  Arinthip  Thamchaipenet U. of Glasgow,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 4208,4202
 รศ. / Assoc.Prof. Microbial Genetics E-mail : arinthip.t  

 รองหัวหนาภาควิชาพันธุศาสตรฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ  
 นาย ประดิษฐ  แสงทอง วท.ด.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4229
 Mr.  Pradit  Sangthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 4229
 อาจารย / Lecturer Molecular systematics and E-mail : fscipds@ku.ac.th
  phylogenetics
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 นาย ครศร  ศรีกุลนาถ ปร.ด.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 1415 ext. 4240
 Mr.  Kornsorn  Srikulnath ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 4240
 อาจารย / Lecturer Animal Cytogenetics and Comparative E-mail : kornsorn.s
  Genomics

 นางสาว จตุพร  กุลอึ้ง Ph.D.(Aagronomy) ภายใน / internal line : 1700 ext. 4213  
 Miss  Chatuporn  Kuleung The U. of Nebraska,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4213
 อาจารย / Lecturer Agronomy E-mail : fscictp@ku.ac.th

 นาย เจริญ  ทิวโคกสูง วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 1415
 Mr.  Charoen  Tiwkhoksung วค.พระนคร ☎ 0-2562-5444
 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน  E-mail : fscicrt@ku.ac.th

 นาย ประดิษฐ  พงศทองคํา วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 1415 ext.4208,4202
 Mr.  Pradit  Pongtongkam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 4219
 ศ./ Prof. Plant Tissue Culture and Plant Breeding E-mail : fscipdp@ku.ac.th

 นาง พรรณนภา  ศักดิ์สูง Ph.D.(Genetics) ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4227
 Mrs.  Panapa  Saksoong The u. of Queensland,Australia ☎ 0-2562-5444 ext. 4227
 รศ. / Assoc.Prof. พันธุศาสตรและวิวัฒนาการของแมลง E-mail : fscipan@ku.ac.th
  ความหลากหลายของพันธุกรรม

 นาง พัฒนา ศรีฟา  ฮุนเนอร Ph.D.(Plant Virology) ภายใน / internal line : 1700 ext.4203
 Mrs.  Pattana Srifah  Huehne The Australian National U.,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 4203
 รศ. / Assoc.Prof. Plant Genetic Engineering,Molecular E-mail : fscipns@ku.ac.th
  Genetics,Plant Pathology 

 นางสาว ภัสสร  วรรณพินิจ Ph.D.(Genetics, Bioinformatics and ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4242
 Miss  Passorn  Wonnapinij Computational Biology) ☎ 0-2562-5444 ext. 4242
 อาจารย / Lecturer Virginia Polytechnic Institue E-mail : fscipswo@ku.ac.th
  and State U.,USA
  Bioinformetics

 นางสาว มิ่งขวัญ  นิพิฐวัธนะผล วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 4215,1700
 Miss  Mingkwan  Nipitwattanaphon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444
 อาจารย / Lecturer พันธุศาสตร E-mail : fscimkn@ku.ac.th

 นางสาว เลิศลักษณ  เงินศิริ Ph.D.(Zoology and Entomology) ภายใน / internal line : 1700 ext.4226
 Miss  Lertluk  Ngernsiri The U. of Queensland,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 4226
 รศ. / Assoc.Prof. Developmental Genetics E-mail : fscilln@ku.ac.th

 นางสาว วรรณรดา  สุราช ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4237
 Miss  Wunrada  Surat ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 4237
 อาจารย / Lecturer Phytoremediation,Heavy Metals and E-mail : fsciwrds@ku.ac.th
  Salt Stress,Phytoremediation

 นาง วิภา  หงษตระกูล Ph.D.(Genetics) ภายใน / internal line : 1700 ext.4206
 Mrs.  Vipa  Hongtrakul Oregon State U,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 4206
 ผศ. / Assist.Prof. Molecular Genetics, Plant Molecular E-mail : fscivph@ku.ac.th
  Breeding
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 นาย ศุภชัย  วุฒิพงศชัยกิจ Ph.D.(Biology) ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4201
 Mr.  Supachai  Vuttipongchaikij The U. of York,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 4201
 อาจารย / Lecturer ชีววิทยา,Physiological Genetics,Plant E-mail : fsciscv@ku.ac.th
  all Walls,Genetic Engineering in Plant

 นางสาว สุรินทร  ปยะโชคณากุล D.Agr.(Food and Nutrition Chemistry) ภายใน / internal line : 1700 ext.4214
 Miss  Surin  Peyachoknagul Tokyo U. of Agriculture and Tech,Japan 0-2562-5444 ext. 4214
 รศ. / Assoc.Prof. Molecular Genetics, Plant Genetic ☎ E-mail : fscisrp@ku.ac.th
  Engineering

 นางสาว เสาวนีย  สุพุทธิธาดา วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 4215,1700 ext.4228
 Miss  Saowanee  Suputtitada ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 4228
 รศ. / Assoc.Prof. Plant Tissue Culture, Plant Genetics E-mail : fscisns@ku.ac.th

 นางสาว อนงคภัทร  สุทธางคกูล Ph.D.(Genetics) ภายใน / internal line : 1415
 Miss  Anongpat  Suttangkakul U. of Wisconsin - Madison,USA ☎ 0-2562-5444
 อาจารย / Lecturer Genetics

 นางสาว อัจราพร  ศรีบุญเลิศ Ph.D.(Biosciences) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4239
 Miss  Ajaraporn  Sriboonlert The U. of Bath,UK ☎ 0-2562-5444 ext. 4239
 อาจารย / Lecturer Biosciences,Plant Genetics,Genetic E-mail : fsciapsl@ku.ac.th
  Engineering,Plant Reproduction

 นาง อัญชณี  คูเบอรา ปร.ด.(อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 1415 ext.4238
 Mrs.  Anchanee  Kubera ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 4238
 อาจารย / Lecturer Protein engineering, Protein Structure E-mail : fsciacs@ku.ac.th
  and Function

 นางสาว อัญชลี  ศิริขจรกิจ Ph.D.(Microbiology) ภายใน / internal line : 1415 ext.4241
 Miss  Anchalee  Sirikhachornkit U. of California,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 4241
 อาจารย / Lecturer Microbiology,Molecular genetics E-mail : anchalee.si
  of microalgae

 นางสาว อุไรวรรณ  อรัญวาสน Dr.rer.net. ภายใน / internal line : 1700 ext.4221
 Miss  Uraiwan  Arunyawat Ludwig Maximilians U. Munchen, Germany ☎ 0-2562-5555 ext. 4221
 อาจารย / Lecturer พันธุศาสตรประชากรระดับโมเลกุล E-mail : fsciuwa@ku.ac.th

ภาคว�ชาฟสิกส / Department of Physics

ภายใน / internal line : 1415 ext. 7          ☎ 0-2562-5555           0-2942-8029

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

 หัวหนาภาควิชาฟสิกส / Head of Department
 นาย วิวัฒน  วงศกอเกื้อ วท.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3033
 Mr.  Wiwat  Wongkokua ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-2562-5555 ext. 3033
 อาจารย / Lecturer ฟสิกส   มาตรวิทยา   อัญมณีศาสตร E-mail : fsciwww@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาฟสิกส  
 นาย พงศกร  จันทรัตน ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3045
 Mr.  Pongsakorn  Jantaratana ม.วลัยลักษณ ☎ 0-2562-5555 ext. 3045

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscipsj@ku.ac.th  
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 รองหัวหนาภาควิชาฟสิกส  

 นางสาว สุธารัตน  โชติกประคัลภ Dr.rer.net. ภายใน / internal line : 1415 ext.3028

 Miss  Sutharat  Chotikaprakhan Ruhr-U. Bochum,Germany ☎ 0-2562-5555 ext. 3028

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

 รองหัวหนาภาควิชาฟสิกส  

 นางสาว ณัฐพร  ฉัตรแถม Ph.D.(Physics) ภายใน / internal line : 1415 ext.5122 

 Miss  Nattaporn  Chattham U. of Colorado,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 5122

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

 นาย กนกพจน  อารีกุล วท.ม.(มาตรวิทยา) ภายใน / internal line : 1415 ext.3015

 Mr.  Kanokpoj  Areekul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3015

 ผศ. / Assist.Prof. มาตรวิทยาโฟตอน,มาตรวิทยา,ฟสิกส, E-mail : Kanokpoj.A@ku.ac.th

  วิชาการเครื่องมือ,อิเล็กรอนิกส

 นาย กุลพันธ  พิมพสมาน M.S.(Applied Physics) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Kulapant  Pimsamarn Harvard U.,USA ☎ 0-2562-5444

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

 นางสาว จริน  โอษะคลัง วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Miss  Jarin  Osaklung ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscijro@ku.ac.th

 นาย จิรโรจน  ต.เทียนประเสริฐ วท.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Jiraroj  T.thenpracert ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-2562-5444

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

 นาย จิรศักดิ์  วงศเอกบุตร ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext. 3047

 Mr.  Jirasak  Wong-ekkabut ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 3047

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส E-mail : jirasak.w

 นาย เฉลิมพล  กาญจนวรินทร Ph.D.(Physics) ภายใน / internal line : 1415 ext.3025

 Mr.  Chalermpol  Kanchanawarin U. of Illinois,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 3025

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

 นาย ชัยยะ  เหลืองวิริยะ Dr.rer.net.(Nonlinear Physics) ภายใน / internal line : 1415 ext.5124

 Mr.  Chaiya  Luengviriya Otto-von-Guericke U. Magdeburg, ☎ 0-2562-5555 ext. 5124

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

  ฟสิกส

 นาย เชิดศักดิ์  คุณสมบัติ วท.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Cherdsak  Kunsombat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscicsk@ku.ac.th

 นาย ธงชัย  หอมวันทา ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Tongchai  Homwantha ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5555

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fscitch@ku.ac.th
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 นาย ธีระศักดิ์  วีระภาสพงษ D.Eng.(Nuclear Physics) ภายใน / internal line : 1415 ext.3014

 Mr.  Teerasak  Veerapaspong Tokyo Institute of Technology,Japan ☎ 0-2562-5444 ext. 3014

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscitsv@ku.ac.th

 นาง ณัฐณรัณ  ตรีวิจิตรเกษม D.Eng.(Applied Physical Chemistry) ภายใน / internal line : 1415 ext.3022

 Mrs.  Nutnarun  Trivijitkasem Institute of Inorganic Chemistry, ☎ 0-2562-5555 ext. 3022

 รศ. / Assoc.Prof. Trondhein,Norway E-mail : fscisum@ku.ac.th

  ฟสิกส 

 นาย นพปฎล  สุทธิศิริ วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3001

 Mr.  Noppadon  Suttisiri จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3001

 รศ. / Assoc.Prof. ฟสิกส E-mail : fscinds@ku.ac.th

 นาย นพฤทธิ์  จินันทุยา วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Noparit  Jinuntuya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscinpr@ku.ac.th

 นาย ปญญา  คงสวัสดิ์ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1415 ext.3004

 Mr.  Panya  Kongsawad ส.ราชภัฏฉะเชิงเทรา ☎ 0-2562-5555 ext. 3004

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fscipyk@ku.ac.th

 นาย พินิจ  ขําพิมพ ปวส.(แผนกไฟฟาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1415 ext.5094

 Mr.  Pinij  Khumpim ว.ชางกลพระนครเหนือ ☎ 0-2562-5555 ext. 5094

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงานพิเศษ  E-mail : fscipnkp@ku.ac.th

 นาย ภุชงค  กิจอํานาจสุข วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Puchong  Kijamnajsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว มณีเนตร  เวชกามา วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Miss  Maneenate  Wechakama ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555

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

 นาง มาลี  สุทธิโอภาส วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3019

 Mrs.  Malee  Sutthiopad จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3019

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส,ดาราศาสตร E-mail : fscimls@ku.ac.th

 นาง รัชนี  รุจิวโรดม วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3018

 Mrs.  Rachanee  Rujiwarodom จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3018

 รศ. / Assoc.Prof. ฟสิกส,นิวเคลียรฟสิกส,กลศาสตรื, E-mail : fscirnr@ku.ac.th

  ฟสิกสของบรรยากาศโลก

 วาที่รอยตรี รัตนากร  กลํ่าสมบัติ วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.5106

 Acting Sub Lt. Ratanakorn  Klamsombat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 5106

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

 นางสาว เรณู  เพ็ญธนานันต วท.ม. ภายใน / internal line : 1415 ext.5105

 Miss  Ranu  Pentananunt Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2562-5555 ext. 5105

 อาจารย / Lecturer ฟสิกส,Optometry,Energy E-mail : fscirnp@ku.ac.th
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 นางสาว วัชรี  รัตนสกุลทอง ปร.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.2209

 Miss  Watcharee  Rattanasakulthong ม.วลัยลักษณ ☎ 0-2562-5555 ext. 3029

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

 นาย วีรพัฒน  พลอัน ปร.ด.(ฟสิกสเชิงเคมี) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Weeraphat  Pon-on ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555

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

 นาย ศักดิ์ชัย  ชมโคกกรวด วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.5125

 Mr.  Sakchai  Chomkokard ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 5125

 นักวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร E-mail : fsciscc@ku.ac.th

 นางสาว ศิริกาญจนา  ทองมี Ph.D (Materials Science) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Sirikanjana  Thongmee National U. ,Singapore ☎ 0-2562-5444 

 อาจารย / Lecturer Materials Science E-mail : fscisjn@ku.ac.th

 นาย สมาน  มงคลสกุลวงศ ปร.ด.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Saman  Mongkolsakulvong ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscismm@ku.ac.th

 นาย สิทธิชัย  ปนกาญจนโรจน วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Sitthichai  Pinkanjanarod จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555

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

 นาย สุชาติ  สุวรรณทัศน วท.ม.(มาตรวิทยา) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Suchat  Suwanatus ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ชางไฟฟาชํานาญงาน  E-mail : fsciscs@ku.ac.th

 นาย สุธี  บุญชวย วท.ด.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Sutee  Boonchui จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5444

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscistb@ku.ac.th

 นาย สุรศักดิ์  เชียงกา Dr.rer.nat.(Optoelectronics and Laseroptics) ภายใน / internal line : 1415

 Mr.  Surasak  Chiangga U. Innsbruck,Austria ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส E-mail : fscissc@ku.ac.th

 นาย อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา Ph.D.(Physics) ภายใน / internal line : 1415 ext.3046

 Mr. Apichart  Pattanaporkratana U. of Colorado,USA ☎ 0-2562-5444 ext. 3046

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

 นาย เอกชัย  หุนนิวัฒน วท.ม.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 1415 ext.3000 

 Mr.  Ekachai  Hoonnivathana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3000

 ผศ. / Assist.Prof. ฟสิกส,Solid State Physics,X-ray E-mail : fsciech@ku.ac.th

  Crystallography
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 หัวหนาภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป / Head of Department
 นาง วันวิสา  สุดประเสริฐ Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology ภายใน / internal line : 1415 ext.1221
 Mrs.  Wanwisa  Sudprasert and Management) ☎ 0-2562-5555 ext. 1221
 ผศ. / Assist.Prof. Asian Institute of Technology E-mail : fsciwasu@ku.ac.th
  Radiation Biodosimetry,Environmental
  Toxicology

 รองหัวหนาภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป  
 นาย นฤปวัจก  เงินวิจิตร วศ.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี) ภายใน / internal line : 1415 ext.1216
 Mr.  Narippawaj  Ngernvijit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 1216
 ผศ. / Assist.Prof. เคร่ือมือวัดรังสี,ถายภาพดวยรังสี,วิเคราะหธาตุ E-mail : fscinrn@ku.ac.th

 นางสาว คทารัตน  ชูศรีเอี่ยม วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1415 ext. 1208
 Miss  Katarat  Chusreeaeom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1208
 อาจารย / Lecturer Mutation  Breeding E-mail : fscikac@ku.ac.th

 นาง นวลฉวี  รุงธนเกียรติ วท.ด.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 1415 ext.1205
 Mrs.  Nualchavee  Roongtanakiat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1205
 รศ. / Assoc.Prof. การใชรังสีและไอโซโทปในการเกษตร E-mail : fscincr@ku.ac.th
  สิ่งแวดลอม

 นาง พรรณี  พักคง M.S.(Chemistry) ภายใน / internal line : 1415 ext.1209
 Mrs.  Pannee  Pakkong South Dakota School of Mines and ☎ 0-2562-5555 ext. 1209
 รศ. / Assoc.Prof. Technology,USA  E-mail : fscipnp@ku.ac.th
  Nuclear Chemistry

 นาง พีรนุช  จอมพุก Ph.D. (Tropical Agrieulture สาขา Agronomy ภายใน / internal line : 1415 ext.1941
 Mrs.  Peeranuch  Jompuk หลักสูตรนานาชาติ) ☎ 0-2942-8652 ext. 1941
 ผศ. / Assist.Prof. ม.เกษตรศาสตร E-mail : fsciprk@ku.ac.th
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธพืช
  โดยการใชรังสีและสารเคมีกอกลายพันธุ  

 นาย ไพบูลย  เรืองพัฒนพงศ วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวการแพทย) ภายใน / internal line : 1415 ext.1202
 Mr.  Paiboon  Reungpatthanaphong ม.เชียงใหม ☎ 0-2562-5555 ext. 1202
 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรชีวภาพการแพทย E-mail : fscipbr@ku.ac.th

 นาย ฤทธี  มีสัตย วท.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี) ภายใน / internal line : 1415 ext.1202
 Mr.  Ridthee  Meesat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555
 อาจารย / Lecturer Radiation Measurement E-mail : fscirim@ku.ac.th

 นางสาว วรรณวิมล  ปาสาณพันธ วท.ด. ภายใน / internal line : 1415 ext.1207
 Miss  Wanvimol  Pasanapan ว.ปโตรเลียมและปโตรเคมี  ☎ 0-2562-5555 ext. 1207
 อาจารย / Lecturer จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : fsciwvm@ku.ac.th
  Radiation Chemistry and Processing of
  Polymers

ภาคว�ชารังสีประยุกตและไอโซโทป / Department of Applied Rediation and Isotopes

ภายใน / internal line : 1415 ext. 1202          ☎ 0-2562-5555           0-2579-5530

E-mail : fsciwasu@ku.ac.th    URL : http://www.apprad.sci.ku.ac.th/
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 นาย สมจิตต  ปาละกาศ D.Sc. (Life and Health Sciences) ภายใน / internal line : 1941

 Mr.  Somchit  Palakas U. De Tours,France ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Radiotoxicology, Enviromental Toxicology,  E-mail : psdscp@ku.ac.th

  Radiological Biophysics

 หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร / Head of Department
 นาง ศิริกร  จันทรนวล M.S.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.4314
 Mrs.  Sirikorn  Channual Syracuse U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4314 
 ผศ. / Assist.Prof. Operating Systems E-mail : fsciskp@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 นาย ชาคริต  วัชโรภาส Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.4311
 Mr.  Chakrit  Watcharopas Clemson U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4311
 อาจารย / Lecturer คอมพิวเตอรกราฟกส,คอมพิวเตอร E-mail : fscickw@ku.ac.th
  แอนิเมชั่น,การเรนเดอร

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 นาย พบสิทธิ์  กมลเวชช วท.ม.(คอมพิวเตอรวิศวกรรมการจัดการ) ภายใน / internal line : 1700 ext.4310
 Mr. Pobsit  Kamolvej ม.อัสสัมชัญ ☎ 0-2562-5555 ext. 4310
 ผศ. / Assist.Prof. Artifi cial Intelligence, Enterprise E-mail : fscipok@ku.ac.th
  Resource Planning

 นาง กัลยาณี  บรรจงจิตร พบ.ม(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext. 4316
 Mrs.  Kanlayanee  Banjongjit ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4316
 ผศ. / Assist.Prof. Information System E-mail : fscikyb@ku.ac.th

 นาย ชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน Ph.D.(Computer and Information Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.5074
 Mr.  Chavallit  Srisathapornphat U. of Delaware,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 5074
 ผศ. / Assist.Prof. Computer Networks,Mobile E-mail : fscicls@ku.ac.th
  Wineless Networks

 นางสาว ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย D.Sc.(Computer Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.4318
 Miss  Chuleerat  Jaruskulchai The George Washington U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4318
 รศ. / Assoc.Prof. Text Processing,Thai Text Summarization, E-mail : fscichj@ku.ac.th
  Data Mining,Unsupervised Learning

 นาง นวลวรรณ  สุนทรภิษัช วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4312
 Mrs.  Nuanwan  Soonthornphisaj จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 4312
 ผศ. / Assist.Prof. Data Mining,Decision Support System, E-mail : fscinws@ku.ac.th
  Machine Learning,Legal informatics

 นาย ประมุข  ขันเงิน M.Eng.(Electrical Engineering and ภายใน / internal line : 1700 ext.4337
 Mr.  Pramook  Khungurn Computer Science) ☎ 0-2562-5555 ext. 4337
 อาจารย / Lecturer Massachusetts Institute of Technology, E-mail : fscipmk@ku.ac.th
  USA
  Electrical Engineering and Computer
  Science,Computer Graphics

ภาคว�ชาว�ทยาการคอมพิวเตอร / Department of Computer Science

ภายใน / internal line : 1700 ext. 4330-4332     ☎ 0-2562-5444, 0-2562-5555      0-2942-8488-9 

E-mail : webadmin@cs.sci.ku.ac.th    URL : http://www.cs.sci.ku.ac.th/
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 นาย ปรีชา  งามเสาวรส พบ.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1700 ext.4319
 Mr.  Preecha  Ngamsaowaros ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4319 
 อาจารย / Lecturer Information Systems E-mail : fscipcn@ku.ac.th

 นางสาว ผกาเกษ  วัตุยา Dr.rer.nat.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.4306
 Mr.  Pakaket  Wattuya U. of Muenster,Germany ☎ 0-2562-5555 ext. 4306
 อาจารย / Lecturer การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน E-mail : fscipkw@ku.ac.th

 นาย วรเศรษฐ  สุวรรณิก วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.5075  
 Mr.  Worasait  Suwannik จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 5075
 ผศ. / Assist.Prof. Evolutionary Robotics,Compressed E-mail : fsciwss@ku.ac.th
  Genetic Algorithms

 นาย สมโชค  เรืองอิทธินันท วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.5071
 Mr.  Somchoke  Ruengittinun จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 5071
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมซอฟตแวร ฐานขอมูล การจัดการ E-mail : fsciscr@ku.ac.th
  สารสนเทศ การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

 นาง สุขุมาล  กิติสิน Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.5072
 Mrs.  Sukumal  Kitisin U. of Southern California,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 5072
 ผศ. / Assist.Prof. Distributed Systems, Computer Networks,  E-mail : fscismi@ku.ac.th
  Web Technology

 นาย สุธี  สุดประเสริฐ วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1700 ext.4305
 Mr.  Sutee  Sudprasert ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4305
 อาจารย / Lecturer การประมวลผลภาษาธรรมชาติ E-mail : fscistsu@ku.ac.th

 นางสาว สุนทรี  คุมไพโรจน M.Sc.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.5073
 Miss  Soontharee  Koompairojn U. of Missouri,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 5073
 อาจารย / Lecturer ระบบฐานขอมูล,Medical Image E-mail : fscisok@ku.ac.th
  Processing

 นาย เสฎฐวิทย  เกิดผล Ph.D.(Computer  Engineering) ภายใน / internal line : 1700 ext.4329
 Mr.  Sethavidh  Gertphol U. of Southern California,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4329
 อาจารย / Lecturer Cloud computing,Distributed system, E-mail : fscisvg@ku.ac.th
  Social network

 นางสาว อนงคนาฏ  ศรีวิหค Ph.D.(Information Systems) ภายใน / internal line : 1700 ext.4317
 Miss  Anongnart  Srivihok Central Queensland U.,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 4317
 รศ. / Assoc.Prof. Information Systems,Knowledge E-mail : fsciang@ku.ac.th
  Management,e-Commerce,Data Mining

 นาง อุมาพร  ศิรธรานนท M.S.(Mathematics and Computer Science) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4321
 Mrs.  Umaporn  Sirathranont U. of Illinois,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4321
 ผศ. / Assist.Prof. Programming Languages E-mail : fscipam@ku.ac.th

 นางสาว อุษา  สัมมาพันธ Ph.D(Computer and Information Science) ภายใน / internal line : 1700 ext.4315
 Miss  Usa  Sammapun U. of Pennsylvania,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4315
 อาจารย / Lecturer Software Engineering,Software E-mail : fsciusa@ku.ac.th
  verifi cation,Program Analysis
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 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ / Head of Department 
 นาย ภาสกร  ปนานนท Ph.D.(Geological Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.1423
 Mr.  Passakorn  Pananont Cornell U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 1423
 อาจารย / Lecturer ธรณีวิทยาโครงสราง,ธรณีฟสิกสพื้นฐาน, E-mail : fscipkp@ku.ac.th
  การสํารวจธรณีฟสิกส,แผนดินไหว,สึนามิ,
  รอยเลื่อนมีพลัง

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ  
 นาย ดีเซลล  สวนบุรี M.Sc.(Geophysics) ภายใน / internal line : 1700 ext.1409
 Mr.  Desell  Suanburi Flinders U.,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 1409
 ผศ. / Assist.Prof. ธรณีฟสิกสประยุกตดานธรณีวิทยาแหลงแร E-mail : fscidss@ku.ac.th
  นํ้าบาดาล และธรณีสิ่งแวดลอม

 นาย กฤษณ  วันอินทร D.Eng.(Geotechnology) ภายใน / internal line : 1700 ext. 1422,5219
 Mr.  Krit  Won-in Akita U.,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 1422,5219
 อาจารย / Lecturer ธรณีวิทยา,ธรณีภัยพิบัติ,ธรณีแหลงแร, E-mail : fscikrit@ku.ac.th
  ธรณีโบราณคดี,การกําหนดอายุธรณีวิทยา
  และโบราณคดี

 นางสาว กัญจนนรี  ชวงฉํ่า วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1700 ext. 1404
 Miss  Kannaree  Chuangcham จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 1404
 อาจารย / Lecturer การจัดการสิ่งแวดลอม,ธรณีวิทยา, E-mail : fsciknr@ku.ac.th
  อุทกธรณีวิทยา,ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม

 นาย ประหยัด  นันทศีล วท.ม.(ธรณีวิทยา) ภายใน / internal line : 1700
 Mr.  Prayath  Nantasin จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555
 อาจารย / Lecturer ธรณีวิทยา E-mail : fscipyn@ku.ac.th

 นาย พงศกร  จิวาภรณคุปต วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1700 ext.1403
 Mr.  Pongsakorn  Jiwapornkupt ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1403
 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,คุณภาพอากาศ  E-mail : fscipsw@ku.ac.th
  และเสียง,อุตุนิยมวิทยา

 นาง พรสวาท  วัฒนกูล Dr.rer.nat. (Mineralogy and Geology of  ภายใน / internal line : 1700 ext.1405
 Mrs.  Pornsawat  Wathanakul Mineral Deposit) ☎ 0-2562-5555 ext. 1405
 ผศ. / Assist.Prof. Technical U. of Aachen,Germany E-mail : fscipww@ku.ac.th
  แรวิทยา และธรณีวิทยาแหลงแร อัญมณี  
  แรอุตสาหกรรม  

 นางสาว มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง Ph.D. (Molecular Biology)  ภายใน / internal line : 1700 ext.1407
 Miss  Mingkwan  Mingmuang Texas Womn’s U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 1407
 รศ. / Assoc.Prof. Cell and Molecular Biology E-mail : fscimkm@ku.ac.th

 นางสาว วศินี  อัศวเสรีเลิศ M.S.(Geology) ภายใน / internal line : 1700
 Miss  Wasinee  Aswasereelert U. of Wisconsin-Madison,USA ☎ 0-2562-5555

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

ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรพื้นพิภพ / Department of Earth Sciences

ภายใน / internal line : 1415 ext. 1401     ☎ 0-2562-5555 ext.1401  0-2579-3711 

E-mail : Earth Sciences@ku.ac.th    URL : http://earth.sci.ku.ac.th/
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 นาย วีระศักดิ์  อุดมโชค Dr.Tech.Sc.(Geotechnical Engineering) ภายใน / internal line : 1700 ext.1418,5213
 Mr.  Veerasak  Udomchoke Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2562-5555 ext. 1418,5213
 รศ. / Assoc.Prof. อุทกอุตุนิยมวิทยา,วิศวกรรมธรณีเทคนิค E-mail : fscivsu@ku.ac.th
  และพิบัติภัยธรรมชาติ

 นาง สมฤดี  สาธิตคุณ Dr.rer.nat.(Mineralogy) ภายใน / internal line : 1700 ext.1406
 Mrs.  Somruedee  Satitkune Johannes Gutenberg U. in Mainz, ☎ 0-2562-5555 ext. 1406
 อาจารย / Lecturer Germany E-mail : fscisrd@ku.ac.th
  Mineralogy,แรวิทยา,ธรณีวิทยา

 นาย สรพงศ  พงศกระพันธุ  M.Sc.(physics) ภายใน / internal line : 1700
 Mr.  Sorapong  Pongkrapan The U. of Texas at Dallas,USA ☎ 0-2562-5555
 อาจารย / Lecturer ฟสิกส,กลองจุลทรรศนแรงอะตอม E-mail : fscisrpp@ku.ac.th

 นาย อรรณพ  หอมจันทร วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1700 ext.1408
 Mr.  Unnop  Homchan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 1408
 ผศ. / Assist.Prof. มลพิษสิงแวดลอม การศึกษาคุณภาพแหลงน้ํา E-mail : fsciunh@ku.ac.th

ภาคว�ชาสถิติ / Department of Statisistics

ภายใน / internal line : 1415, 1700     ☎ 0-2562-5555,  0-2562-5444      0-2942-8384

URL : http://www.stat.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาสถิติ / Head of Department
 นาง อําไพ  ทองธีรภาพ Ph.D.(Applied Statistics and Research Methods) ภายใน / internal line : 1415 ext.4516
 Mrs.  Ampai  Thongteeraparp U. of Northern Colorado,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4516
 อาจารย / Lecturer สถิติวิเคราะห การวางแผนการทดลอง  E-mail : fsciamu@ku.ac.th
  การวิเคราะหการถดถอย สถิติที่ไมใช
  พารามิเตอร

 รองหัวหนาภาควิชาสถิติ  
 นาง นิดา  ชาญบรรยง M.S.(Statistics) ภายใน / internal line : 1415 ext.4520
 Mrs.  Nida  Chanbanyong Iowa State U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4520
 รศ. / Assoc.Prof. สถิติวิเคราะห สถิติการวางแผนการทดลอง E-mail : fscindc@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาสถิติ  
 นางสาว บุญออม  โฉมที Ph.D.(Statistics) ภายใน / internal line : 1415 ext.4531
 Miss  Boonorm  Chomtee Montana State U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4531
 ผศ. / Assist.Prof. Response   Surface   Methodology E-mail : fsciboc@ku.ac.th

 นางสาว จันทรธา  วงษอูทอง วท.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1415 ext. 4513
 Miss  Chantha  Wongoutong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4513
 อาจารย / Lecturer การวิเคราะหอนุกรมเวลา,การวิจัยดําเนินการ E-mail : fscictw@ku.ac.th

 นาง จุฑาภรณ  สินสมบูรณทอง ปร.ด.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1415 ext. 4517
 Mrs.  Juthaphorn  Sinsomboonthong ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4517
 อาจารย / Lecturer สถิติ E-mail : fscijps@ku.ac.th

 นางสาว ชุติมา  ศิริจันทรา วท.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1415 ext.4534  
 Miss  Chutima  Sirichantra ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4534 
 อาจารย / Lecturer สถิติ,โปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ E-mail : fscicms@ku.ac.th
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 นางสาว ธิดาพร  ศุภภากร Ph.D.(Mathematics & Statistic) ภายใน / internal line : 1415 ext.4532

 Miss  Thidaporn  Supapakorn Missouri U. of Science and Technology,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4532

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

 นาง นงนุช  นาคะรัตน วท.บ.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1415 ext.4506

 Mrs.  Nongnuch  Nakarat ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-5555 ext. 4506

 นักวิชาการสถิติชํานาญการ  E-mail : fscinnb@ku.ac.th

 นาย ประสิทธิ์  พยัคฆพงษ M.S.(Actuarial Science) ภายใน / internal line : 1415 ext.4533 

 Mr.  Prasit  Payakkapong Iowa U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4533

 รศ. / Assoc.Prof. สถิติประกันภัยและทฤษฎีสถิติ E-mail : fscipsp@ku.ac.th  

 นางสาว มีนา  ปทุมสูตร วท.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1415 ext.4523

 Miss  Mena  Patummasut ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4523

 อาจารย / Lecturer สถิติการสุมตัวอยาง,การวิเคราะหการตัดสินใจ E-mail : fscimnp@ku.ac.th

 นางสาว ลี่ลี  อิงศรีสวาง Ph.D.(Biostatistics) ภายใน / internal line : 1415 ext.4514

 Miss  Lily  Ingsrisawang Virginia Commonwealth U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4514

 ผศ. / Assist.Prof. Biostatistics E-mail : fscilli@ku.ac.th

 นางสาว วันดี  วณิชยศักดิ์พงศ วท.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 1415 ext.4519

 Miss  Wandee  Wanishsakpong ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4519

 อาจารย / Lecturer สถิติวิเคราะห,การวางแผนการทดลอง E-mail : fciwdw@ku.ac.th

 นาย วินัย  โพธิ์สุวรรณ Ph.D.(Statistics and Poerations Research) ภายใน / internal line : 1415 ext.4511

 Mr.  Winai  Bodhisuwan Rmit U.,Australia ☎ 0-2562-5555 ext. 4511

 ผศ. / Assist.Prof. สถิติ ความนาจะเปน ความเชื่อถือได E-mail : fsciwnb@ku.ac.th

 นาง สายพิณ  กาญจนเสริม สต.ม.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1415 ext.4521

 Mrs.  Saipin  Karnjanasirm จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-4444 ext. 4521

 ผศ. / Assist.Prof. สถิติทั่วไป ชีวสถิติ E-mail : fscispk@ku.ac.th

 นาง อภิญญา  หิรัญวงษ ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) ภายใน / internal line : 1415 ext.4518

 Mrs.  Apinya  Hirunwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 4518

 รศ. / Assoc.Prof. สถิติวิเคราะห Data and anaysis สถิติวิจัย E-mail : fsciaph@ku.ac.th

ภาคว�ชาสัตวว�ทยา / Department of Zoology

ภายใน / internal line : 1415, 1700 ext. 3228     ☎ 0-2562-5555 ext. 3228      0-2562-5555 ext. 3202

URL : http://zoo.sci.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาสัตววิทยา / Head of Department
 นาง มณจันทร  เมฆธน Ph.D.(Biology) ภายใน / internal line : 1700 ext.3256
 Mrs.  Monchan  Maketon North Texas State U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 3256
 รศ. / Assoc.Prof. Ecology/Biology,Biological Control E-mail : fscimcm@ku.ac.th

 นางสาว กมลพร  มาแสวง วท.ม.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 3246
 Miss  Kamonporn  Masawang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3246
 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fscikpm@ku.ac.th
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 นาง กรรณิกา  ชัชวาลวานิช วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext. 3247

 Mrs.  Kannika  Chatchavalvanich จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3247

 รศ. / Assoc.Prof. Microanatomy (Histology) E-mail : fsciknc@ku.ac.th

 นาง กัณชลี  จงรักวิทย วท.ม.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext. 3251

 Mrs.  Kanchalee  Jongrugwitaya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3251

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ Microtechique of Biology E-mail : fsciklj@ku.ac.th

 นาง กันทิมาณี  ประเดิมวงศ วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1700 ext. 3275

 Mrs.  Kantimanee  Pradermwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3275

 ผศ. / Assist.Prof. Aquatic animal histopathology, E-mail : fsciknp@ku.ac.th

  Cytotoxicology,Toxicopathology

 นางสาว จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ Ph.D.(Agricultural Science) ภายใน / internal line : 1700 ext. 3262

 Miss  Jindawan  Siruntawineti U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2562-5555 ext. 3262

 รศ. / Assoc.Prof. Cell and Molecular Biology E-mail : fscijws@ku.ac.th

 นางสาว ชีวารัตน  พรินทรากูล ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Cheewarat  Printrakoon ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444

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

 นาง ตุลารัฐ  ทุมมากรณ วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.3245

 Mrs.  Thularath  Toommakorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3245

 อาจารย / Lecturer (สัตววิทยา) E-mail : fscitrk@ku.ac.th

 นาง ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล วท.ด.(สรีรวิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.3232

 Mrs.  Thiraporn  Anuntasethakul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3232

 ผศ. / Assist.Prof. สรีรวิทยา เภสัชวิทยา เซลลและชีววิทยาโมเลกุล  E-mail : fscitpa@ku.ac.th

  พฤกษศาสตรการแพทย

 นาง นกนอย  ชิตชวนกิจ สพ.บ.(สัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mrs.  Noknoy  Chitchuankij ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

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

 นางสาว นิตยา  สมทรัพย วท.ม.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Nittaya  Somsap ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer (ชีววิทยา) E-mail : fscinys@ku.ac.th

 นาย นุสรณ  พิมพาภรณ กศ.บ. ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Nussorn  Pimparporn ม.ศรีนครินทรวิโรฒบางเขน ☎ 0-2562-5555

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน  E-mail : fscinsp@ku.ac.th

 นาง บุญเกื้อ  วัชรเสถียร Ph.D.(Entomology ภายใน / internal line : 1700 ext.3234

 Mrs.  Boongeua  Vajarasathira Purdue U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 3234

 รศ. / Assoc.Prof. Insect Ecology E-mail : fscibov@ku.ac.th

 นาย บุญเสฐียร  บุญสูง ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.3273 

 Mr.  Boonsatien  Boonsoong ม.ขอนแกน ☎ 0-2562-5555 ext. 3273

 อาจารย / Lecturer Freshwater Ecology,Rapid Bioassessment E-mail : fscibtb@ku.ac.th
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 นางสาว ปยมา  ทัศนสุวรรณ Ph.D.(Molecular Genetic Engineering) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Miss  Piyama  Tasanasuwan The U. of Sheffi eld,UK ☎ 0-2562-5555

 อาจารย / Lecturer Genetic Engineering,DNA methylation E-mail : fscipmt@ku.ac.th

 นาย พนัส  ธรรมกีรติวงศ ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.3281

 Mr.  Panas  Tumkiratiwong ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 3281

 รศ. / Assoc.Prof. Reproductive Endocrinology E-mail : fscipnt@ku.ac.th

 นาง พัฒนี  จันทรโรทัย Ph.D.(Biology) ภายใน / internal line : 1700 ext.3249

 Mrs. Pattanee  Jantrarotai Auburn U.,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 3249

 รศ. / Assoc.Prof. Ecology, Evolution, biodiversity E-mail : fscipnj@ku.ac.th

 นาง พิณทิพย  กรรณสูตร วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1112

 Mrs.  Pintip  Karnasuta ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1112

 รศ. / Assoc.Prof. Parasitology E-mail : fsciptk@ku.ac.th

 นาง เยาวลักษณ  บุรินทราธิกุล วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mrs.  Yaovaluk  Burintarathikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. Physiology E-mail : fsciyvn@ku.ac.th

 นางสาว วสกร  บัลลังกโพธิ์ ปร.ด.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.3236

 Miss  Vasakorn  Bullangpoti ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3236

 ผศ. / Assist.Prof. สัตววิทยา E-mail : fscivkb@ku.ac.th

 นางสาว วัชริยา  ภูรีวิโรจนกุล ปร.ด.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.3228

 Miss  Watchariya  Purivirojkul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3228

 ผศ. / Assist.Prof. โรคและปรสิตสัตวนํ้า E-mail : fsciwyp@ku.ac.th

 นาย วิกรม  รังสินธุ วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line : 1415,1700

 Mr.  Wikrom  Rungsin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555

 ผศ. / Assist.Prof. Anatomy E-mail : fsciwrrs@ku.ac.th

 นาย วิน  เชยชมศรี ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) ภายใน / internal line : 1700 ext.3264

 Mr.  Win  Chaeychomsri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3264

 รศ. / Assoc.Prof. Parasitology เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร E-mail : fsciwcc@ku.ac.th

 นาง วิยะดา  สีหบุตร ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร) ภายใน / internal line : 1415 ext.3260

 Mrs.  Viyada  Seehabutr ม.มหิดล ☎ 0-2562-5444 ext. 3260

 รศ. / Assoc.Prof. Anatomy E-mail : fscivds@ku.ac.th

 นาย วุฒิ  ทักษิณธรรม วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.3266

 Mr.  Wut  Taksintum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3266

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

 นาง ศุภลักษณ  โรมรัตนพันธ วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.1116

 Mrs.  Suppaluk  Romratanapan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 1116

 รศ. / Assoc.Prof. Anatomy E-mail : fscislr@ku.ac.th
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 นาย สมภพ  นวีภาพ วท.ม.(สัตววิทยา)  ภายใน / internal line : 1700 ext.3228
 Mr.  Somphop  Navephap ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5444 ext. 3228
 รศ. / Assoc.Prof. Anatomy E-mail : fscispn@ku.ac.th

 นาย สมาน  แกวไวยุทธ วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.3282
 Mr.  Samarn  Kaewviyudth ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5555 ext. 3282
 ผศ. / Assist.Prof. Parasitology E-mail : fscismk@ku.ac.th

 นาย สุรพล  อาจสูงเนิน วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.3265
 Mr.  Surapol  Ardsungnoen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-4444 ext. 3265
 ผศ. / Assist.Prof. Vertebrate Biology E-mail : fscispa@ku.ac.th

 นาย สุรพล  วิเศษสรรค Ph.D.(Toxicology) ภายใน / internal line : 1415,1700
 Mr.  Suraphon  Visetson The U. of Sydney,Australia  ☎ 0-2562-5555 
 รศ. / Assoc.Prof. Residue Analysis,Pest Management, E-mail : fscispv@ku.ac.th
  Herbal  Pesticide  Farmulation.

 นาย อภิสิทธิ์  ทิพยอักษร วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) ภายใน / internal line : 1700 ext.3273
 Mr.  Apisit  Thipaksorn ม.มหิดล ☎ 0-2562-5555 ext. 3273
 อาจารย / Lecturer สัตวไมมีกระดูกสันหลัง E-mail : fsciast@ku.ac.th

 นางสาว อัญชลี  เอาผล วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  ภายใน / internal line : 1700 ext.3273
 Miss  Anchalee  Aowphol จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5555 ext. 3273
 อาจารย / Lecturer Population Ecology,Ecology of E-mail : fsciacl@ku.ac.th
  Amphibians and Reptiles

 นาง อุทัยวรรณ  โกวิทวที Ph.D.(Aquatic Science) ภายใน / internal line : 1415 ext.3250
 Mrs.  Uthaiwan  Kovitvadhi U. of Porto,Portugal  ☎ 0-2562-5555 ext. 3250
 รศ. / Assoc.Prof. Freshwater Ecology,Freshwater Mussel : E-mail : fsciutk@ku.ac.th
  Biology,Ecology and Aquaculture,
  Aquactic Animal Nutrition

ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / Department of Environmental Science

ภายใน / internal line : 1415, 1700 ext. 1551     ☎ 0-2942-8036,         0-2942-8715

                                             ☎ 0-2562-5444 ext. 1555

E-mail : fscicpa@ku.ac.th      URL : http://www.sci.ku.ac.th/Dept/env/index.html/

 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / Head of Department  
 นาย จักรกฤษณ  มหัจฉริยวงศ Ph.D.(Urban and Regional Planning) ภายใน / internal line : 1700 ext. 1501

 Mr.  Jukkrit  Mahujchariyawong Tsukuba  U.,Japan ☎ 0-2942-8036
 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการส่ิงแวดลอม, เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม E-mail : fscijkm@ku.ac.th

 นางสาว ฐิติมา  รุงรัตนาอุบล วท.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1700 ext.1513
 Miss  Thitima  Rungratanaubon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8036
 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตร E-mail : fscitmr@ku.ac.th

 นาย ตุลวิทย  สถาปนจารุ Ph.D.(Natural Resoura Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.1503

 Mr.  Tunlawit  Satapanajaru U. of Nebraska-Lincoln,USA ☎ 0-2942-8036
 ผศ. / Assist.Prof. Environmental Remediation E-mail : fscitus@ku.ac.th
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 นาง บงกชรัตน  ปติยนต Ph.D.(Agricultural Science สาขา Applied ภายใน / internal line : 1700 ext.1506

 Mrs.  Bongotrat  Pitiyont Chemistry) ☎ 0-2942-8036

 รศ. / Assoc.Prof. Tokyo U. of Agriculture,Japan E-mail : fscibop@ku.ac.th

  สารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช,เทคโนโลยี

  และการจัดการสิ่งแวดลอม

 นางสาว ประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร D.Eng(Sysmbiotic Environmental ภายใน / internal line : 1700 ext.1509

 Miss  Prapaipid  Chairattanamanokorn Symtems Engineering) ☎ 0-2942-8036

 อาจารย / Lecturer Yamaguchi U.,Japan E-mail : fscippck@ku.ac.th

  พลังงานชีวภาพ,การใชประโยชนของของเสีย,

  การจัดการสิ่งแวดลอม

 นาง ปยาภรณ  สมสมัคร Ph.D.(Environmental Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.1504

 Mrs.  Piyapawn  Somsamak Rutgers,The State U. of New Jersey,USA ☎ 0-2942-8036

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

 นาง พัฒนา  อนุรักษพงศธร  Dr.Tech.Sc.(Environmental Technology ภายใน / internal line : 1700 ext.1502

 Mrs.  Patana  Anurakpongsatron and Management) ☎ 0-2942-8036

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

  มลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม

 นางสาว ภัทรา  เพงธรรมกีรติ Ph.D.(Soil Environmental & Atmospheric  ภายใน / internal line : 1700

 Miss  Patthra  Pengthamkeerati Sciences)  ☎ 0-2942-8036

 ผศ. / Assist.Prof. U. of Missouri-Columbia,USA E-mail : fsciptp@ku.ac.th

  Agri-Environment,Greenhouse gas

  mitigation

 นาง ภาสิณี  วรชนะนันท Ph.D.(Marine Environmental Management ภายใน / internal line : 1700 ext.1510

 Mrs.  Pasinee  Worachananant and Sustainable Use) ☎ 0-2942-8036

 อาจารย / Lecturer U. of the Sunshine Coast,Australia E-mail : fscipsn@ku.ac.th

  Marine Environmental Management

  and Sustainable Use

 นาย รัฐชา  ชัยชนะ Ph.D.(Biological Sciences) ภายใน / internal line : 1700 ext.1514

 Mr.  Ratcha  Chaichana U. of Liverpool,UK ☎ 0-2942-8036

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

 นางสาว รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง Ph.D.   ภายใน / internal line : 1700 ext.1508

 Miss  Rattanawan  Mungkung U. of Surrey,UK ☎ 0-2942-8036

 อาจารย / Lecturer Life Cycle Assessment;Carbon Footprint; E-mail : fscirwm@ku.ac.th

  Certifi cation and Labelling

 นาย วิรงค  จันทร ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1700 ext.1511

 Mr.  Wirong  Chanthorn ม.มหิดล ☎ 0-2942-8036

 อาจารย / Lecturer ชีววิทยา E-mail : fsciwrc@ku.ac.th
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 ประธานโครงการ  
 นาย เสฎฐวิทย  เกิดผล Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1415,1700 ext.4338-9
 Mr.  Sethavidh  Gertphol U. of Southern California,USA ☎ 02-9428761-2
 อาจารย / Lecturer Cloud computing,Distributed system, E-mail : fscisvg@ku.ac.th
  Social network
 เลขานุการโครงการ  
 นางสาว อุษา  สัมมาพันธ Ph.D.(Computer and Information Scienece) ภายใน / internal line : 1700 ext.4315
 Miss  Usa  Sammapun U. of Pennsylvania,USA ☎ 0-2562-5555 ext. 4315
 อาจารย / Lecturer Software Engineering,Software E-mail : fsciusa@ku.ac.th
  verifi cation,Program Analysis 

 ประธานโครงการ  
 นาง อุมาพร  ศิรธรานนท M.S.(Mathematics and Computer Science) ภายใน / internal line : 1415 ext.4310
 Mrs.  Umaporn  Sirathranont U. of Illinois,USA ☎ 02-9428485,02-9428027
 ผศ. / Assist.Prof. Programming Languages E-mail : fscipam@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  
 นาย พบสิทธิ์  กมลเวชช วท.ม.(คอมพิวเตอรวิศวกรรมการจัดการ) ภายใน / internal line : 1415 ext.4321
 Mr. Pobsit  Kamolvej ม.อัสสัมชัญ ☎ 02-9428485,02-9428027
 ผศ. / Assist.Prof. Artifi cial Intelligence, Enterprise E-mail : fscipok@ku.ac.th
  Resource Planning

 หัวหนาศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี  
 นาง พีรนุช  จอมพุก Ph.D. (Tropical Agrieulture สาขา Agronomy ภายใน / internal line : 1415 ext.1941
 Mrs.  Peeranuch  Jompuk หลักสูตรนานาชาติ) ☎ 0-2942-8652 ext. 1941
 ผศ. / Assist.Prof. ม.เกษตรศาสตร E-mail : fsciprk@ku.ac.th
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธพืช
  โดยการใชรังสีและสารเคมีกอกลายพันธุ

ศูนยบร�การฉายรังสีแกมมาและว�จัยนิวเคลียรเทคโนโลย ี/

Gamma Irradiation Service and Nuclear Teachnology Research Center

ภายใน internal line : 1941     ☎ 0-2942-8652      0-2942-8679 

URL : http://www.sci.ku.ac.th/Gamma/index.html

โครงการปร�ญญาตร� สาขาว�ทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ /
Bachelor of Science Program in ComputerScience

ภายใน / internal line : 1428 ext. 4335, 4336     ☎ 0-2942-8485, 0-2562-5444      0-2942-8489 

                                      ☎ 0-2562-5555 ext. 4335, 4336

E-mail : spcs@ku.ac.th    URL : http://www.cs.sci.ku.ac.th/msprog

โครงการปร�ญญาโท สาขาว�ทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ /
Bachelor of Science Program in ComputerScience

ภายใน / internal line : 1428 ext. 4335, 4336     ☎ 0-2942-8485, 0-2562-5444      0-2942-8489 

                                      ☎ 0-2562-5555 ext. 4335, 4336

E-mail : spcs@ku.ac.th    URL : http://www.cs.sci.ku.ac.th/msprog
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คณะว�ศวกรรมศาสตร / Faculty of Engineering
ภายใน / internal line : 1031        ☎ 0-2942-8555, 0-2579-0545, 0-2579-2111        7 0-2579-2775

URL : http://www.eng.ku.ac.th/

 คณบดี / Dean
นาย ธัญญะ  เกียรติวัฒน
Mr.  Thanya  Kiatiwat
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Engineering)
Kansas State U.,USA
Applied Mechanics,Finite Element 
Analysis,Machine Design

ภายใน / internal line : 1031ext.1101

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengtyk@ku.ac.th

รองคณบดีฝายกายภาพ / Associate Dean for Physical Facilities

นาย สมพงษ  พิเชฐภิญโญ
Mr.  Sompong  Pichetpinyo
รศ. / Assoc.Prof.

M.Eng.(Energy Technology)
Asian Institute of Technology,Thailand
Power Plant & Automotive Engineering, 
Energy Conservation

ภายใน / internal line : 1031ext. 1816, 2019

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengspy@ku.ac.th

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / Associate Dean for Student Affairs

รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ / Associate Dean for Information Technology and International Affairs

รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ / Associate Dean for Academic Service and Special Activities

รองคณบดีฝายบริหาร / Associate Dean for Administration

นาย ปวเรศ  ชมเดช
Mr.  Pawarej  Chomdej
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Energetics) Highest Honours
Ecole nationale superieure de I’ 
aeronautique et de I’ espace,France
วิศวกรรมการบินและอวกาศ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1170, 1736
E-mail : fengpac@ku.ac.th

นาย เขมะฑัต  วิภาตะวนิช
Mr.  Khemathat  Vibhatavanij
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D. (Computer Engineering)
U. of Louisiana at Lafayette,USA
Computer Architecture , Computer 
Network, Information Security

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1153, 1422

☎ 0-2942-8555
E-mail : pop@ku.ac.th

นาย ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ
Mr.  Prakob  Surawattanawan
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Mechanical Engineering)
Cardiff U.,USA
ระบบปรับอากาศและทำความเย็น,ระบบ  
ปองกันอัคคีภัย

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1825

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengpsw@ku.ac.th

นาย พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล
Mr.  Peerayuth  Charnsethikul
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Industrial Engineering)
Texas Tech U.,USA
Operations Research & Statistics

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1102
E-mail : fengprc@ku.ac.th

รองคณบดีฝายพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม / Associate Dean for Invention and Innovation

นาย ณัฐวุฒิ  ขวัญแกว
Mr.  Natavut  Kwankeo
รศ. / Assoc.Prof.

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ม.เกษตรศาสตร
Embedded Systems, Communication 
Systems, Data Communication, 
Telephone System

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1176, 1522

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengntk@ku.ac.th
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1104-1186   ☎ 0-2942-8555, 0-2579-0545, 0-2579-2111   7 0-2579-2775

URL : http://www.eng.ku.ac.th/km/index.php

นาย พิภพ  ลลิตาภรณ

Mr.  Pipop  Lalitaporn

รศ. / Assoc.Prof.

วศ.ม(วิศวกรรมอุตสาหการ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมอุตสาหการ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1103, 1607

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengphl@ku.ac.th

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ / Associate Dean for Planning and Quality Assurance

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ / Associate Dean for Research and Academic Services

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา / Associate Dean for Research and Graduate Studies

รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs

นาย ปรณัฐ  วิสุวรรณ

Mr.  Poranat  Visuwan

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Mechanical Engineering)

U. of London,UK

Artifi cial Intelligent

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1823

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpnv@ku.ac.th

นาย ไพศาล  คงคาฉุยฉาย

Mr.  Paisan  Kongkachuichay

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Chemical Engineering)

Texas A & M U.,USA

Zeolite Synthesis, Advanced Materials

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1177, 1207

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpsk@ku.ac.th

นาย มณฑล  ฐานุตตมวงศ

Mr.  Monthon  Thanuttamavong

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Urban Engineering)

The U. of Tokyo,Japan

Environmental Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1171

☎ 0-2942-8555

E-mail : monthon.t@ku.ac.th

นางสาว ชุติมา  เทพเฉลิม

Miss  Chutima  Thepchalerm

ผูบริหาร

รป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1104

☎ 0-2942-8563

E-mail : fengcmt@ku.ac.th

นาง แกวจุฑา  นาคประกอบ

Mrs.  Keawjuta  Nakprakrop

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวส.(เลขานุการ)

ว.เทคนิคกรุงเทพฯ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1146

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengktn@ku.ac.th

นาง จันทรทรา  สายแกว

Mrs.  Chantra  Saikaew

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1110

☎ 0-2942-8555

E-mail : psdctc@ku.ac.th

นางสาว จิตติมา  เจริญสุข

Miss  Jittima  Jaroensuk

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม)

ม.เกริก

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1003

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengjmj@ku.ac.th

นาง จิตฤทัย  เมาไธสง

Mrs.  Jitruitai  Maotaisong

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1162

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengjtm@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ / Head of Faculty Secretary
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นางสาว จุฑาวดี  จันทรพักตร

Miss  Jutarvadee  Chantarapuk

นักวิชาการศึกษา

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.นเรศวร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1163

☎ 0-2579-2222

E-mail : fengjdc@ku.ac.th

นาง ชมพู  สิงโสภา

Mrs.  Chompoo  Singsopa

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บช.บ.(การเงิน)

ม.หอการคาไทย

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1180

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengcps@ku.ac.th

นาง ดารณี  ยงยืน

Mrs.  Daranee  yongyuen

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1126

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengdns@ku.ac.th

นาย ดีบุญ  เมธากุลชาติ

Mr.  Deeboon  Methakullachat

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Geodetic Science & Surveying)

Ohio State U.,USA

วิศวกรรมสำรวจและแผนที่ภาพถายทาง

อากาศ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1329

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengdbm@ku.ac.th

นางสาว ทวีรัตน  ญาณฤกษ

Miss  Thaweerat  Yarnleark

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1166

☎ 0-2561-3472

E-mail : fengtry@ku.ac.th

นาย ธนกร  นาคประกอบ

Mr.  Thanakron  Nakprakrop

นักวิจัยชำนาญการ

ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1146

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengtkn@ku.ac.th

นาง นงนภัส  ตันชวลิต

Mrs.  Nongnapat  Tanchavalit

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(คหกรรมศาสตร)

วค. พระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1604

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengnpt@ku.ac.th

นาย นรณฤต  จันทวรรณ

Mr.  Naronrit  Chantawan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1113

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengsnc@ku.ac.th

นางสาว นริศรา  งามระเบียบ

Miss  Naritsara  Ngamrabiab

นักวิชาการเงินและบัญชี

บช.บ.(การบัญชี)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1149

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengnrsr@ku.ac.th

นางสาว นวลปรางค  กลัดมุข

Miss  Nuanprang  Gladmuk

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ค.บ.(บริหารการศึกษา)

วค. พระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1504

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengnpg@ku.ac.th

นาง บังอร  เจริญกิจพูลผล

Mrs.  Bangon  Jareonkitpoolpol

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.5

ร.ร.ปยะมหาราชาลัย

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1122

☎ 0-2579-2222

E-mail : fengbaj@ku.ac.th
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นางสาว ปานทิพย  ชางทอง

Miss  Pantip  Changtong

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1108

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengptc@ku.ac.th

นางสาว ปานทิพย  พันธุเถาว

Miss  Pantip  Phanthao

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1031 ext. 2015

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengptp@ku.ac.th

นาง ผกาแกว  แกวคง

Mrs.  Pakakeow  Keowkong

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บธ.บ.(การตลาด)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1161

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpkk@ku.ac.th

นางสาว พรจิตร  ยวงจอหอ

Miss  Pornchit  Yungjoho

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวส.(การตลาด)

ร.ร.กรุงเทพเทคนิคนนท

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1155, 1116

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpcy@ku.ac.th

นางสาว พัชรี  มีชำนาญ

Miss  Patcharee  Meechumnan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

วท.ม.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1204

☎ 0-2579-2083

E-mail : fengprm@ku.ac.th

นางสาว พัทธนันท  แนขุนทด

Miss  Pattanan  Nakhuntod

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ศ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1115

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpnn@ku.ac.th

นางสาว เพ็ญสุดา  โหมลา

Miss  Phensuda  Homla

นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(สถิติศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1137

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengpsh@ku.ac.th

นาง ภัทรานิษฐ  สองเมืองขจรชัย

Mrs.  Pattranit  Songmeungkajonchai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)

ม.สงขลานครินทร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1196

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengons@ku.ac.th

นาง มาลัยวัลย  พุมเหมือน

Mrs.  Malaiwan  Pummuen

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

มศ.3

ร.ร.คณะราษฎรบำรุง 3

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1611

☎ 0-2579-8610

E-mail : fengmwp@ku.ac.th

นาย ยงยศ  ตวนทอง

Mr.  Yongyot  Tuanthong

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

มศ.6

ร.ร.ดรุณพิทยาพณิชยการ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengytt@ku.ac.th

นางสาว รัชดาวรรณ  ขาวสำอางค
Miss  Ratchadawan  Khaosamang
บุคลากรชำนาญการ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1107

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengrwka@ku.ac.th
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นาง รัชนี  กลิ่นกลั่น
Mrs.  Rachanee  Klinklan
ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

มศ.3
ร.ร.พัทรศึกษา

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1114, 1187

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengrnk@ku.ac.th

นาง รัชนี  วีรุตมเสน
Mrs.  Ratchanee  Veerutamasen
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.บ.(การเงิน)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1903

☎ 0-2579-1567
E-mail : fengrnv@ku.ac.th

นาง ละอองดาว  ธนสมบัติศิริ
Mrs.  La-ongdao  Thanasombatsiri
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

บธ.ม.(บริหารองคการและการจัดการ)
ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1178

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengsom@ku.ac.th

นาย วโรดม  ตูจินดา
Mr.  Varodom  Toochinda
นักวิจัยชำนาญการ

Ph.D.(Mechanical Engineering)
U. of Massachusetts Amherst, USA

ภายใน / internal line : 1095-9 ext. 104

☎ 0-2942-8567-70
E-mail : fengvdt@ku.ac.th

นาง ศรีวรรณ  ไวมาลา
Mrs.  Sriwan  Wimala
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย)
ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1404

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengsws@ku.ac.th

นาย สนั่น  สมโชค
Mr.  Sanan  Somchoke
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บธ.บ.(การบริหาร)
ม.ศรีปทุม

E-mail : fengsns@ku.ac.th

นาง สุกิจจา  พงษสุวรรณ
Mrs.  Sukijja  Pongsuwan
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line :1031 ext. 1111

☎ 0-2579-0545
E-mail : fengsjp@ku.ac.th

นางสาว สุภาพร  คำปลิว
Miss  Supaporn  Khumplew
นักวิเทศสัมพันธ

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1165

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengspk@ku.ac.th

นางสาว เสาวรส  สังขนิ่ม
Miss  Sawvaros  Sungnim
บุคลากรชำนาญการพิเศษ

ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1106

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengsvs@ku.ac.th

นาง อนงคลักษณ  ศรีธัญกุล
Mrs.  Anonglux  Srithunyakul
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1502

☎ 0-2942-8555
E-mail : fengals@ku.ac.th

นาย อนุชา  พิสุทธิพงษบูรณ

Mr.  Anucha  Pisuttipongboon

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อส.บ.(เทคโนโลยีขนถายวัสดุ)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภายใน / internal line : 1095-9 ext .214, 409

☎ 0-2942-8567-70

E-mail : rptanp@ku.ac.th

นางสาว อรนุช  บุตรศรีคุย

Miss  Oranuch  Butrasrikui

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชล)

ม.กรุงเทพ

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1450

☎ 0-2942-8555

E-mail : fengonb@ku.ac.th
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ภาคว�ชาว�ศวกรรมการบินและอวกาศ / Department of Aerospace Engineering

ภายใน / internal line : 1017-31 ext. 1701-39       ☎ 0-2579-8570, 0-2942-8555,       7 0-2579-8570,

 0-2561-4634  0-2579- 4552

E-mail : aero@ku.ac.th   URL : http://ase.eng.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ / Head of Department

 นาย ศานติ  วิริยะวิทย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1711

 Mr.  Santi  Wiriyawit The U. of Connecticut,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Themodynamics and Propulsion E-mail : fengstw@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  

 นาย ไชยวัฒน  กล่ำพล Ph.D.(Aerospace Engineering Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1734 

 Mr.  Chaiwat  Klampol U. of Colorado,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Structural Dynamics, Adaptive Control, E-mail : fengcwp@ku.ac.th 

  System Identifi cation, NDT

รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  

 นาย อวยชัย  จีระชน M.S.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1744

 Mr.  Ouiechai  Chirachon U. of Bridgeport,USA E-mail : fengocc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Strength of Materials & Automotive

 นาย กีรติ  แสงแจม Le diplome de mastere Specialise en  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1721

 Mr.  Kerati  Sangcham Techniques aeronautiques et spatiales  E-mail : kerati.s@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Ecole nationale superieure de I’

  aeronautique et de I’ espace,France

  Modeling and Process Analysis

 นาย ชนินทร  ตรงจิตภักดี Ph.D.(Aerospace Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1707

 Mr.  Chanin  Tongchitpakdee Georgia Institute of Technology,USA E-mail : fengcht@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Aerospace Engineering

 นาย ฐิติวัฒน  สืบสุวงศ Docteur de I’ Universite Paul Sabatier ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Thitiwat  Suebsuwong Universite Paul Sabatier Toulouse III,France  E-mail : fengttw@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมการบินและอวกาศ

 นาย ธนพัฒน  เกิดสุข วศ.บ.(เครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Thanapat  Gertsuk ม.เกษตรศาสตร E-mail : fengtpg@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Mechanical Engineering

 นาย นวทัศน  กองสมุทร Ph.D (Air Transport Management) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1722

 Mr.  Navatasn  Kongsamutr Cranfi eld U.,UK E-mail : fengnak@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Aviation Management
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 นางสาว นัญพร  อินทรเทพ Ph.D.(Aerospace Engineering) ภายใน / internal line : 1031

 Miss  Nanyaporn  Intaratep Virginia Polytechnic Institute and E-mail : fengnyp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer State U.,USA

  Aerospace Engineering

 นาย ประมุข  จันสุริยวงศ อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง) ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Pramuk  Chansuriyawong ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ E-mail : fengpmc@ku.ac.th

 วิศวกรปฏิบัติการ

 นาย ปวเรศ  ชมเดช Ph.D.(Energetics) Highest Honours ภายใน / internal line : 1031 ext. 1741

 Mr.  Pawarej  Chomdej Ecole nationale superieure de I’ E-mail : fengpac@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer aeronautique et de I’ espace,France

  วิศวกรรมการบินและอวกาศ

 นาย ปองวิทย  ศิริโพธิ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1733

 Mr.  Pongwit  Siribodhi U. of Cincinnati,USA E-mail : fengpws@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Aircraft Structure and Design

 นางสาว พัชราภรณ  บุณยวานิชกุล D.Eng.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1717

 Miss  Phacharaporn  Bunyawanichakul ENSAE,France ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. โครงสรางอากาศยาน, กลศาสตรวัสดุประกอบ, E-mail : fengphb@ku.ac.th

  การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุประกอบ

 นาย มนตชัย  สุระรัตนชัย D.Eng.Genie Mecanique ภายใน / internal line : 1031 ext. 1729

 Mr.  Monchai  Suraratchai Universite Paul Sabatier Toulouse III,France ☎ 0-2942-8555

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

 นาย เวชพงศ  ชุติชูเดช Ph.D.(Aerospace Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1708

 Mr.  Vejapong  Juttijudata Cornell U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Aerospace Engineering E-mail : fengvej@ku.ac.th

 นาย ศิริพงศ  อติพันธ Ph.D.(Aerospace Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1737

  Mr.  Siripong  Atipan Royal Melbourne Institute of Technology, ☎ 0-2942-8555

  ผศ. / Assist.Prof. Australia E-mail : fengspa@ku.ac.th

  Fluid Dynamic , Flight Dynamics and Control

 นาย สรรเพชญ  คำนวณทิพย วศ.บ.(วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1703

 Mr.  Sunpeth  Cumnuantip ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

 นาย อนุรักษ  อรรถสิษฐ Docteur de L’Ecole Nationale Superieure E-mail : fengara@ku.ac.th

 Mr.  Anurak  Atthasit de L’Aeronautique et de I’Espace

 ผศ. / Assist.Prof. (Energetique et Transferts)

  ENSAE,France

  ระบบขับดันอากาศยาน อุณหนพลศาสตร
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 นางสาว อารยา  ศักดิ์บูรณาเพชร Ph.D.(Engineering Management) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1714

 Miss  Araya  Sakburanapech Cranfi eld U.,UK ☎ 0-2942-8555

 อาจารย/Lecturer Engineering Management (Logistics E-mail : fengays@ku.ac.th

  and Supply Chain Management)

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / Head of Department

 นาย ภุชงค  อุทโยภาศ Ph.D.(Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1401

 Mr.  Putchong  Uthayopas U. of Louisiana at Lafayette,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Paralell Distributed Compulting,  E-mail : pu@ku.ac.th

  Cluster Computing Clound Computing

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

 นาย กฤษณะ  ไวยมัย Doctorat d’Universite (Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1430

 Mr.  Kitsana  Waiyamai Universite’ Blaise Pascal-Clermont- ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Ferrand II,France  E-mail : fengknw@ku.ac.th

  Data Mining, Bioinformatics, Business

  Intelligence

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

 นาย อานนท  รุงสวาง Docteur de I’Ecole Nationale Superieure  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1449

 Mr.  Arnon  Rungsawang des Telecommunications (Infomatique ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. et Reseaux) Ecole Nationale Superieure E-mail : fenganr@ku.ac.th

  des Telecoomunications,France

  Computer Engineering

 นาย เขมะฑัต  วิภาตะวนิช Ph.D. (Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1422

 Mr.  Khemathat  Vibhatavanij U. of Louisiana at Lafayette,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Computer Architecture , Computer E-mail : pop@ku.ac.th

  Network, Information Security

 นาย จเร  เลิศสุดวิชัย Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1413

 Mr.  Charay  Lerdsudwichai U. of Miami,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Digital Imageprocessing E-mail : jan@ku.ac.th

 นาย จิตรทัศน  ฝกเจริญผล Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1427

 Mr.  Jittat  Fakcharoenphol U. of California,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Algorithms E-mail : jtf@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร / Department of Computer Engineering

ภายใน / internal line : 1017-31 ext. 1403-4        ☎ 0-2942-8555 ext. 1403-4        7 0-2579-6245

 E-mail : cpe@ku.ac.th   URL : http://www.cpe.ku.ac.th/
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 นาย เฉลิมศักดิ์  ฉัตรดอกไมไพร วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1418

 Mr.  Chalermsak  Chatdokmaiprai จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมคอมพิวเตอร E-mail : ccd@ku.ac.th

 นาย ชัยพร  ใจแกว Ph.D.(Computer and Information Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1424

 Mr.  Chaiporn  Jaikaeo U. of Delaware,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Computer Networks, Wireless and E-mail : fengchj@ku.ac.th

  Sensor Networks

 นางสาว ฐิติวรรณ  ศรีนาค Ph.D.(Computer and Informations Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1425

 Miss  Thitiwan  Srinark U. of Delaware,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Computer Graphics, Computer Vision  E-mail : fengths@ku.ac.th

 นาย ธนาวินท  รักธรรมานนท วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1443

 Mr.  Thanawin  Rakthanmanon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Data Mining E-mail : fengtwr@ku.ac.th

 นาย นนทวัฒน  จันทรเจริญ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1407

 Mr.  Nontawat  Junjareon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Computer วิศวกรรมสองสวาง E-mail : njr@ku.ac.th

 นาย นิสิต  พรหมมา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1434

 Mr.  Nisit  Promma วค.ธนบุรี ☎ 0-2942-8555

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ Computer Science E-mail : fengnsp@ku.ac.th

 นาย ประดนเดช  นีละคุปต M.S.(Electrical  Engineering & Computer ภายใน / internal line : 1031 ext. 1415

 Mr.  Pradondet  Nilagupta Engineering) ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Drexel U.,USA E-mail : pom@ku.ac.th

  VLSI, Embedded System, Digital System

  Design

 นาย ปรีดา  เลิศพงศวิภูษณะ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1410

 Mr.  Preeda  Lertpongwipusana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Robotics, Computer Networks, Software  E-mail : plw@ku.ac.th

  Process

 นาย พันธุปติ  เปยมสงา D.Sc.(Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1419

 Mr.  Punpiti  Piamsa-Nga The George Washington U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Multimedia, Patern Analysis E-mail : pp@ku.ac.th

 นาย พีรวัฒน  วัฒนพงศ Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1417

 Mr.  Pirawat  Watanapongse U. of Louisiana at Lafayette,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Artifi cak Neural Networks,  E-mail : pw@ku.ac.th

  Computer Ethics, Information Security



202

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY202202

คณ
ะวิศวกรรมศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

 นาย ภัทร  ลีลาพฤทธิ์ Ph.D.(Information Systems Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1448

 Mr.  Pattara  Leelaprute Osaka U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Feature Interactions, Telecommunication E-mail : fengprl@ku.ac.th

  Services

 นาย ภารุจ  รัตนวรพันธุ Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1466

 Mr.  Paruj  Ratanaworabhan Cornell U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Electrical and Computer Engineering E-mail : paruj.r@ku.ac.th

 นาย มนตชัย  โศภิษฐกมล Ph.D.(Information Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1432

 Mr.  Monchai  Sopitkamon George Mason U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer E-Commerce, Web services, RFID,  E-mail : fengmcs@ku.ac.th

  Distributed Systems

 นาย ยอดเยี่ยม  ทิพยสุวรรณ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1442

 Mr.  Yodyium  Tipsuwan North Carloina State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Robotic, Embedded Systems E-mail : yyt@ku.ac.th

 นาย ยืน  ภูวรวรรณ M.Eng.(Industrial Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1405

 Mr.  Yuen  Poovarawan Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Artifi cial Intelligence

 นาง ลักษณา  อุณหรัตน ค.บ.(เกษตรกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1403

 Mrs.  Laxsana  Hnharat วค.พระนคร ☎ 0-2942-8555

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

 นาง ศิริพร  อองรุงเรือง M.S.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1412

 Mrs.  Siriporn  Ongroongruang De Paul U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Computer, Data Processing E-mail : fengsrpo@ku.ac.th

 นาย สมชาย  นำประเสริฐชัย Ph.D.(Management of Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1420

 Mr.  Somchai  Numprasertchai Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Knowledge Management, Information E-mail : snp@ku.ac.th

  Technology Management

 นาย สมนึก  คีรีโต Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1409

 Mr.  Somnuk  Keretho U. of Louisiana at Lafayette,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Software Engineering E-mail : sk@ku.ac.th

 นาย สิทธิชัย  ศรีออน M.Eng.(Electrical Engineering) / M.Eng. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1426

 Mr.  Sitichai  Srioon (Electrical Engineering) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer U. of Virginia,USA / Clemson U.,USA E-mail : fengsis@ku.ac.th

   Computer Engineering
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 นาย สุนันท  ไหมเลื้อย ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1437

 Mr.  Sunan  Mhailauy ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน งานระบบไฟฟา, เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส, E-mail : fengsnm@ku.ac.th

  ชุดอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอกนิกส

 นาย สุรศักดิ์  สงวนพงษ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1411

 Mr.  Surasak  Sanguanpong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. เครือขายคอมพิวเตอร ระบบความม่ันคงเครือขาย E-mail : nguan@ku.ac.th

 นางสาว หัชทัย  ชาญเลขา Ph.D.(Informatics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1438

 Miss  Hutchatai  Chanlekha The Graduate U. for Advanced Studies, ☎ 0-2942-8555

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

  Natural Language Processing

 นาย อนันต  ผลเพิ่ม Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1428

 Mr.  Anan  Phonphoem U. of Massachusetts,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Wireless LAN, Computer Network,  E-mail : fenganp@ku.ac.th

  Performance Evaluation

 นาย อภิรักษ  จันทรสราง วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1436

 Mr.  Aphirak  Jansang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Wireless Network, Computer Network E-mail : fengapj@ku.ac.th

 นาย อัครพงศ  พัชรรุงเรือง Ph.D.(Engineering) ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Akrapong  Patchararungruang The University of Melbourne,Australia ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Computer Engineering E-mail ; fengstp@ku.ac.th

 นางสาว อัศนีย  กอตระกูล D.Eng.(Information Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1408, 1438

 Miss  Asanee  Kawtrakul Nagoya U.,Japan ☎ 0-2942-8555 

 รศ. / Assoc.Prof. Electronics, Natural Language Processing, E-mail : ak@ku.ac.th

  Export System, Artifi cal Intelligence/

  Knowledge Discovery, Machine Translation,

  Text Summarization, Information Extration

 นาง อินทิราภรณ  มูลศาสตร M.S.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1414

  Mrs.  Intiraporn  Mulasastra U. of  Maryland Graduate School,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Database Systems, Information Quality, E-mail : int@ku.ac.th

  Management of Technology
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 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี / Head of Department

 นางสาว อภิญญา  ดวงจันทร Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1211

 Miss  Apinya  Duangchan U. of British Columbia,Canada ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Heavy Oil Upgrading, Polymer E-mail : fengapd@ku.ac.th

  Composites, Catalysis

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 

 นาย อรรถศักดิ์  จารีย Ph.D.(Chemical Engineering)  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1229

 Mr.  Attasak  Jaree The U. of Waterloo,Canada ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Heterogeneous Catalysis,thermal behavior E-mail : fengasj@ku.ac.th

  of packed-bed reactors, simulated-moving  

  bed, modifi cation of Natural rubber 

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 

 นาย ชนินทร  ปญจพรผล Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1230

 Mr.  Chanin  Panjapornpon Drexel U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Process Control, E-mail : fengcnp@ku.ac.th

 นาย กานดิส  สุดสาคร Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1217

 Mr.  Kandis  Sudsakorn U. of Pittsburgh,Australia ☎ 0-2579-2083

 ผศ. / Assist.Prof. Catalysis, reaction, engineering, E-mail : fengkdsk@ku.ac.th

  Syngas conversion, biodiesel synthesis

 นางสาว ชนาธิป  อุทัย กศ.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1224

 Miss  Chanatip  Uthai ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ☎ 0-2942-8555

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงาน  E-mail : fengctu@ku.ac.th

 นางสาว ชลิดา  เนียมนุย วศ.ด.(วิศวกรรมอาหาร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1244

 Miss  Chalida  Niamnuy ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Drying technology, Transport  E-mail : fengcdni@ku.ac.th

  phenomenon, Finite element

 นาย ธงไชย  ศรีนพคุณ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1214

 Mr.  Thongchai  Srinophakun The U. of Queensland.,Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. process simulation, Safety engineering E-mail : fengtcs@ku.ac.th

 นาย ธงไทย  วิฑูรย วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1247

 Mr.  Thongthai  Witoon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

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

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคมี / Department of Chemical Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1202-4        ☎ 0-2942-8555, 0-2579-2083        7 0-2561-4621

 E-mail : che@ku.ac.th   URL : http://www.che.eng.ku.ac.th/
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 นาย ธำรงรัตน  มุงเจริญ Ph.D. (Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1206

 Mr.  Thumrongrut  Mungcharoen The U. of Texas Austin,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Cleaner Technology, Eco Design, Risk E-mail : fengtrm@ku.ac.th

  Analysis Process Modeling and Simulation

 นางสาว นันทิยา  หาญศุภลักษณ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1219

 Miss  Nanthiya  Hansupalak Lehigh U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Polymer Engineering, Polymer Composites, E-mail : fengnyh@ku.ac.th

  Polymer blend, polymer for fuelcell 

  applications

 นาย ผึ่งผาย  พรรณวดี D.Sc.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1212

 Mr.  Phungphai  Phanawadee Washington  U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Modelling and Simulation E-mail : fengphi@ku.ac.th

 นาย ปริญญา  บุญทัน วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1221

 Mr.  Parinya  Boontan ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengpyb@ku.ac.th

 นาง ปวีนา  สุรียธนาภาส Ph.D.(Materials Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1249

 Mrs.  Paweena  Sureeyatanapas The U. of Manchester,UK ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Materials Science, composites, E-mail : Fengpwn@ku.ac.th

  Nanamaterials, fuel cell, catalyst

 นาง เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1213

 Mrs.  Penjit  Srinophakun The U. of Queensland,Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Biochemical Engineering, Biodiesel,  E-mail : fengpjs@ku.ac.th

  Ethanol, Biomass

 นาย ไพศาล  คงคาฉุยฉาย Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1207

 Mr.  Paisan  Kongkachuichay Texas A & M U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Zeolite Synthesis, Advanced Materials E-mail : fengpsk@ku.ac.th

 นาย มานพ  เจริญไชยตระกูล Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1216

 Mr.  Manop  Charoenchaitrakool The U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Supercritical Fluid Technology, E-mail : fengmnc@ku.ac.th

  Micronisation and Microencapsulation

 นาย มนตรี  สวางพฤกษ Ph.D.(Physcial & Theoretical Chemistry) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1248

 Mr.  Montree  Sawangphruk U. of Oxford,UK ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Nanotechnology (นาโนเทคโนโลยี) E-mail : fengmrs@ku.ac.th
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 นาง เมตตา  เจริญพานิช D.Eng.(Applied Chemistry) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1215

 Mrs.  Metta  Chareonpanich Tohoko U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Heterogeneous Catalysis, Cleaner E-mail : fengmtc@ku.ac.th

  Tecnology and Lifecycle Assessment, 

  Clean Coal Technology, Zealite Silica and

  Nanoporous-Carbon Synthesis

 นาย เมธี  สายศรีหยุด Dr.techn.(Biodiesel) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1232

 Mr.  Maythee  Saisriyoot Vienna U. of Technology,Australia ☎ 0-2942-8555

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

 นาย ยงยุทธ  อินนุรักษ ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1227

 Mr.  Yongyuth  Innurak ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรไฟฟาชำนาญการพิเศษ ไฟฟากำลัง E-mail : fengyoi@ku.ac.th

 นาย วิเชียร  กลิ่นอบ ปวส.(ชางกลโลหะ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1223

 Mr.  Wichian  Klin-op วิทยาเขตเทคนิคภาคใต สงขลา ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengwko@ku.ac.th

 นาง ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1205

 Mrs.  Sirikalaya  Suvachittanont จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Energy Tech. & Polymer Science, Powder E-mail : fengsks@ku.ac.th

  Technology, Momentum, Heat and Mass 

  Transfer

 นาย สมพงษ  พวงดอกไม ปวส.(อิเล็คทรอนิคส) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1220

 Mr.  Somphong  Phoungdokmai ว.เทคนิคลพบุรี E-mail : fengsppd@ku.ac.th

 ชางอิเล็กทรอนิกสชำนาญงาน

 นาย สิริพล  อนันตวรสกุล Ph.D.(Chemical Engineering)  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1231

 Mr.  Siripon  Anantawaraskul McGill U.,Canada ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Polymer Science and Engineering E-mail : fengsia@ku.ac.th

 นางสาว สุนันท  ลิ้มตระกูล D.Sc.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1210

 Miss  Sunun  Limtrakul Washington U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Reaction Engineering, Modeling & Simulation E-mail : fengsul@ku.ac.th

 นางสาว สุพัตรา  ศรีจิ๋ว วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1225

 Miss  Supattra  Srijew ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8555

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fengspt@ku.ac.th

 นาย อนุสิษฐ  ธนะพิมพเมธา วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1218, 1203

 Mr.  Anusith  Thanapimmetha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมชีวภาพ E-mail : fengjrc@ku.ac.th
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 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  / Head of Department
 นาย ชวลิต  กิตติชัยการ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line :1031 ext. 1801
 Mr.  Chawalit  Kittichaikarn U. of Oxford,UK ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. Fluid Mechanics E-mail : oclkt@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 นาย สมสุข  เตชสมบูรณสุข วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1826
 Mr.  Somsuk  Tachasomboonsuk ม.เกษตรศาสตร E-mail : fengsst@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Engineering Measurement, Vibration

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 นาย ประพจน  ขุนทอง Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1830
 Mr.  Prapot  Kunthong Clemson U.,USA E-mail : fengppk@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Experimental and Computational 
  Mechanics

 นาย กรรมมันต  ชูประเสริฐ วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1831
 Mr.  Kummun  Chooprasird จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล E-mail : fengkmc@ku.ac.th

 นาย กาจ  ศุภผล ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลปสาขาชางโลหะ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804
 Mr.  Kaj  Supapol ว.ครูพระนคร ☎ 0-2942-8555
 ชางเทคนิคชำนาญงาน งานเชื่อมโลหะ E-mail : fengkas@ku.ac.th

 นาย เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1847
 Mr.  Kriengkrai  Assawamartbunlue U. of Colorado,USA ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. Building System,Renewable Energy E-mail : fengkka@ku.ac.th

 นาย เกียรติไกร  อายุวัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1819
 Mr.  Kiatkrai  Ayuwat ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. Mechanical Engineering E-mail : fengkaw@ku.ac.th

 นาย คุณยุต  เอี่ยมสอาด Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1836
 Mr.  Kunnayut  Eiamsa-ard U. of Missouri-Rolla,USA E-mail : fengkye@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer CAD/CAM/CNC, Path Planning

 นาย จิระชัย  มิ่งบรรเจิดสุข Ph.D.(Polymer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1849
 Mr.  Jirachai  Mingbunjerdsuk Loughborough U.,USA ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer Polymer Composite E-mail : fengjim@ku.ac.th

 นาย เจตวีย  ภัครัชพันธุ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1834
 Mr.  Jay-Tawee  Pukrushpan U. of Michigan,USA E-mail : fengjwp@ku.ac.th
 อาจารย / Lecturer Dynamic Systems &Controls

ภาคว�ชาว�ศวกรรมเคร�่องกล / Department of Mechanical Engineering

ภายใน / internal line : 1017-31 ext. 1803-4        ☎ 0-2942-8555 ext. 1803-4        7 0-2579-4576

E-mail : feng.me@ku.ac.th   URL : http://www.me.eng.ku.ac.th/
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 นาย เฉลิมพล  เปลงสะอาด วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) E-mail : fengcpp@ku.ac.th

 Mr.  Chalermpon  Plengsa-Ard ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมเครื่องกล

 นาย ชลอ  ปรีสวัสดิ์ ค.บ.(ชางอุตสาหกรรมแขนงชางยนต) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804 

 Mr.  Chalor  Preesawasd วค.พระนคร ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengchp@ku.ac.th

 นาย ชัชพล  ชังชู Ph.D.(Mechanical Engineering) E-mail : fengcpc@ku.ac.th

 Mr.  Chatchapol  Chungchoo U. of Wollongong,Australia

 รศ. / Assoc.Prof. Metal Cutting, CNC Retrofi tting, 

  Automation, Reverse Engineering

 นาย ชัยยากร  จันทรสุวรรณ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1848

 Mr.  Chaiyakorn  Jansuwan Rensselaer Polytechnic Institute,USA E-mail : fengckj@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Mechanical Engineering Design

 นาย ชาญเวช  ศีลพิพัฒน M.Eng.(Agricultural Machinery and E-mail : fengchse@ku.ac.th

 Mr.  Chanwech  Seenpipat Management)

 อาจารย / Lecturer Asian Institute of Technology,Thailand

  Mechanical Engineering

 นาย ณัฐศักดิ์  บุญมี Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1843

 Mr.  Nathasak  Boonmee U. of Maryland,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Fire Protection Engineering E-mail : fengnab@ku.ac.th

 นาย ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1832

 Mr.  Taweedej  Sirithanapipat Vanderbilt U.,USA E-mail : fengtds@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. System Dynamics&Control,Design of

  Electromechanical devices,Haptic 

  Systems,Manufacturing Technology

 นาย ธงชัย  หฤทัยสดใส วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1822

 Mr.  Thongchai  Harutaisodsai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Mechanical Engineering E-mail : fengtch@ku.ac.th

 นาย ธเนศ  อรุณศรีโสภณ Ph.D.(Mechanical Engineering) E-mail : fengtaa@ku.ac.th

 Mr.  Tanet  Aroonsrisopon U. of Wisconsin - Madison,USA

 อาจารย / Lecturer Combustion Processes in Internal 

  Combustion Engines

 นาย ธัญญะ  เกียรติวัฒน Ph.D.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1101

 Mr.  Thanya  Kiatiwat Kansas State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Applied Mechanics,Finite Element  E-mail : fengtyk@ku.ac.th

  Analysis,Machine Design



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 209

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร 209209

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 209

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต

ร

 นาย ธำรงค  พุทธาพิทักษผล Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1838

 Mr.  Tumrong  Puttapitukporn Oregon State U.,USA ☎ 0-2513-4326

 ผศ. / Assist.Prof. Nonlinear FEA, Applied Mechanics, E-mail : fengtop@ku.ac.th

  Applications of Continuum Theories

 นาง นงลักษณ  งามเจริญ วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) E-mail : fengnln@ku.ac.th

 Mrs.  Nonglak  Ngamchareon ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ผศ. / Assist.Prof. Thermodynamic

 นาย นัยสันต  อภิวัฒนลังการ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1826

 Mr.  Nyesunthi  Apiwattanalunggarn Michigan State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Nonlinear Dynamical Systems , E-mail : fengpra@ku.ac.th

  Vibrations, Control

 นาย ปรณัฐ  วิสุวรรณ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1823

 Mr.  Poranat  Visuwan U. of London,UK E-mail : fengpnv@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Artifi cial Intelligent

 นาย ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1825

 Mr.  Prakob  Surawattanawan Cardiff U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบปรับอากาศและทำความเย็น, E-mail : fengpsw@ku.ac.th

  ระบบปองกันอัคคีภัย

 นาย พงศธร  พรหมบุตร Ph.D.(Mechanical Engineering)  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1809

 Mr.  Pongtorn  Prombut U. of Toulouse III, France ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Mechanical Engineering, Composite E-mail : pongtorn.p@ku.ac.th

  Materials, Mechanics

 นาย พรศักดิ์  เกาะลอย ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลปสาขาชางยนต) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803

 Mr.  Pornsak  Kohloy วค.พระนคร ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ  E-mail : fengpkl@ku.ac.th

 นาย พิชัย  กฤชไมตรี Ph.D.(Mechanical Systems Engineering) E-mail : fengpck@ku.ac.th

 Mr.  Phichai  Kritmaitree Utsunomiya U.,Japan

 ผศ. / Assist.Prof. Mechanical Engineering

 นาย พีรพล  เวชสุวรรณมณี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) E-mail : fengppw@ku.ac.th

 Mr.  Peerapon  Wechsuwanmanee ม.เกษตรศาสตร

 อาจารย / Lecturer Computational Mechanics / 

  Automation System

 นาย มนตรี  พิรุณเกษตร วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1811

 Mr.  Montri  Piroonkaset ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Heat Transfer E-mail : fengmtp@ku.ac.th
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 นาง มยุรี  เทศผล M.Eng.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 4510

 Mrs.  Mayuree  Thespol ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย ☎ 0-2942-8189

 ผศ. / Assist.Prof. อุณหพลศาสตร E-mail : fengmrt@ku.ac.th

 นาย มานพ  ศิริมงคล ม.ศ.6(ชางยนต) ภายใน / internal line : 1031 ext. 502

 Mr.  Monop  Sirimongkol ร.ร.การชางนครนายก ☎ 0-2942-8567

 ชางเครื่องยนตปฏิบัติงาน  E-mail : fengmns@ku.ac.th

 นาย รุง  เรืองผล ปวส.(ชางยนต) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1859

 Mr.  Rung  Ruengphol ว.เทคนิคสุโขทัย ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน แก็สธรรมชาติ (CNG) ใชในรถยนต

 นาย ลิขิต  อนุรักษพงศธร ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป สาขาชางโลหะ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804

 Mr.  Likhit  Anurugponstorn วค.พระนคร ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ  E-mail : fenglka@ku.ac.th

 นาง วรางครัตน  จันทสาโร Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1829

 Mrs.  Varangrat  Juntasaro Imperial College,U.of London,UK E-mail : ovrsk@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Computational Fluid Dynamics (CFD)

 นาย วัชระ  เครือรัฐติกาล M.S.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1824 

 Mr.  Watchara  Kruerattikarn Vanderbilt U.,USA E-mail : fengwkr@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. FEA, Machine Part Design, Solid Mechanics

 นาย วิชัย  ศิวะโกศิษฐ Ph.D.(Mechanical and Aeronautical ภายใน / internal line : 1031 ext. 1835

 Mr.  Wichai  Siwakosit Engineering) ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. U. of California Davis,USA E-mail : fengwcs@ku.ac.th

  Alternative Energy, Renewable Energy

 นาย วิทิต  ฉัตรรัตนกุลชัย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1858

 Mr.  Withit  Chatlatanagulchai Purdue U.,USA E-mail : fengwtc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การควบคุมอัตโนมัติ การสั่นสะเทือนทางกล

 นาย วุฒิชัย  กปลกาญจน M.S.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 4401

 Mr.  Vudtechai  Kapilakanchana Fairleigh Dickinson U.,USA ☎ 0-2579-8888

 รศ. / Assoc.Prof. Mechanic of Machinery E-mail : fengvck@ku.ac.th

 นาย ศุภสิทธิ์  รอดขวัญ Ph.D.(Mechanical Engineering) ☎ 0-2942-7188

 Mr.  Suphasit  Rodkwan North Carolina State U.,USA E-mail : fengssr@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Mechanical Engineering/CAD/CAM/CAE/

  FIMTE Element Analysis/Rubber 

  Engineering/Rubber Moulding

 นาย สถิตย  สุนทรวิภาต ปวส.(ชางเทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804

 Mr.  Satit  Soonthornvipart ว.ชางกลปทุมวัน ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงานพิเศษ  E-mail : fengstit@ku.ac.th
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 นาย สมพงษ  พิเชฐภิญโญ M.Eng.(Energy Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1816, 2019

 Mr.  Sompong  Pichetpinyo Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Power Plant & Automotive Engineering, E-mail : fengspy@ku.ac.th

  Energy Conservation

 นาย สมาน  สุไลมาน ป.กศ.สูง(ภาษาอังกฤษ) E-mail : fengsms@ku.ac.th

 Mr.  Saman  Sulaiman วค.จันทรเกษม

 ชางเทคนิคชำนาญงาน

 นาย สมาน  เจริญกิจพูลผล M.Eng.(Applied Hydraulic) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1808

 Mr.  Samarn  Jareonkitpoolpol Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Fluid Machinery E-mail : fengsjk@ku.ac.th

 นาย สัจจาทิพย  ทัศนียพันธุ M.S.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1818

 Mr.  Satjarthip  Thusneyapan Washington U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. CAD/CAM/CAE, Biomedical E-mail : fengsjt@ku.ac.th

  Engineering, Vibration, Control

 นาย สันติ  ลักษิตานนท D.Eng.(Agricultural Systems and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1817

 Mr.  Santi  Laksitanonta Engineering-Machinary and Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Applied Mechanics,Machine Design,

  Fire Conditioning Systems. Aerators for 

  Agriculture ponds

 นาย สุเมธ  เชื้อสุดใจ อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804

 Mr.  Sumeth  Chuesudchai ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengsmc@ku.ac.th

 นาย สุรชัย  รดาการ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1821, 1852

 Mr.  Surachai  Ratanaaporn U. of Miami,USA ☎ 0-2942-8930

 รศ. / Assoc.Prof. Refrigeration, Water-Based Fire E-mail : fengsrr@ku.ac.th

  protection; Plumbing systems

 นาย สุรพล  พฤกษพานิช M.S.(Mechanical Engineering) E-mail : fengspp@ku.ac.th

 Mr.  Suraphon  Preuksapanich Michigan State U.,USA

 รศ. / Assoc.Prof. Air Conditioning, Refrigeration,

  Clean Room, Ventilation

 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

 นาย อรรถพร  วิเศษสินธุ D.Eng.(Materials Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1861

 Mr.  Attaporn  Wisessint Nagaoka U. of Technology,Japan ☎ 0-2717-1885

 อาจารย / Lecturer Materials Science E-mail : fengapw@ku.ac.th
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 นางสาว อัญชนา  วงษโต Ph.D.(Mechanical Engineering) E-mail : fengacw@ku.ac.th

 Miss  Anchana  Wongsto U. of Manchester Institute of Science and,UK

 อาจารย / Lecturer Mechanical Engineering

 นาย เอกไท  วิโรจนสกุลชัย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1839

 Mr.  Ekathai  Wirojsakunchai U. of Wisconsin - Madison,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Internal Combustron Engine,Catalytic  E-mail : fengeka@ku.ac.th

  Converter, Emissions

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  / Head of Department

 นาง นภาพร  เปยมสงา Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1919

 Mrs.  Napaporn  Piamsa-ngn Osaka U.,Japan E-mail : fengnpr@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Food Protection and Management

 นาย กอบเกียรติ  ผองพุฒิ Ph.D.(Biological and Irrigation Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1905

 Mr.  Kobkiat  Pongput Utha State U.,USA E-mail : fengkbk@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Water Resources Development 

 นาย จิระวัฒน  กณะสุต D.Eng.(Integrated Water Resources ภายใน / internal line : 1031 ext. 1914

 Mr.  Jirawat  Ganasut Management) E-mail : fengjwg@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Asian Institute of Technology,Thailand

  Integrated Water Resources Management,

  Mathematical Modelling

 นาย ชัยวัฒน  ขยันการนาวี M.Eng.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1911

 Mr.  Chaiwat  Kayankarnnavy Asian Institute of Technology ☎ 0-2579-1567

 รศ. / Assoc.Prof. Water Resources Engineering, Micro  E-mail : fengcwk@ku.ac.th

  Hydropower

 นาย ณัฐ  มาแจง Ph.D.(Irrigation Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1916

 Mr.  Nat  Marjang Utah State U.,USA ☎ 0-2579-1567

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

 นาย ทีฆวุฒิ  พุทธภิรมย M.Eng.(Agricultural Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1917

 Mr.  Teekawuth  Potapirom Kagawa U.,Japan E-mail : fengtwp@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Hydraulic and Coastal Engineering,

  Cad&GIS Engineering,Numerical Model

ภาคว�ชาว�ศวกรรมทรัพยากรน้ำ / Department of Water  Resources  Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1901-4        ☎ 0-2579-1567        7 0-2579-1567

E-mail : fengrnv@ku.ac.th   URL : http://www.wre.eng.ku.ac.th/
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 นางสาว นุชนารถ  ศรีวงศิตานนท Ph.D.(Water Resources Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1913, 1923

 Miss  Nuchanart  Sriwongsitanon U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2579-1567

 รศ. / Assoc.Prof. Hydrology, Water Resources E-mail : fengnns@ku.ac.th

  Management, Modelling in Water Resources

 นาย พสุ  สังขมณี กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1921

 Mr.  Pasu  Sungkamanee ม.ศรีนคริทรวิโรฒบางเขน E-mail : fengpssn@ku.ac.th

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

 นางสาว วรรณดี  ไทยสยาม Ph.D.(Engineering and Policy for ภายใน / internal line : 1031 ext. 1906

 Miss  Wandee  Thaisiam Cold Regional Environment) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Hokkaido U.,Japan E- Mail : fengwdt@ku.ac.th

  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

 นางสาว สมปรารถนา  ฤทธิ์พริ้ง Ph.D.(Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1922

 Miss  Sompratana  Ritphring Tohoku U.,Japan ☎ 0-2579-1567

 อาจารย / Lecturer Water Resources Engineering, Coastal  E-mail : fengstr@ku.ac.th

  Engineering

 นาย สมฤทัย  ทะสดวก วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1920

 Mr.  Somruthai  Tasaduak ม.เกษตรศาสตร E-mail : fengsrt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Optimization, Genetic Algorithm

 นาง สิตางศุ  พิลัยหลา Ph.D.(Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1909

 Mrs.  Sitang  Pilailar Tohoku U.,Japan E-mail : fengstpl@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Environmental Hydrodynamics

 นาย สุรชัย  ลิปวัฒนาการ M.Asc.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1915

 Mr.  Surachai  Lipiwattanakarn The Technical U. of Nova Scotia,Canada ☎ 0-2579-1567

 ผศ. / Assist.Prof. Water Resources, Groundwater E-mail : fengsuli@ku.ac.th

 นาย สุวัฒนา  จิตตลดากร Ph.D.(Irrigation Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1918

 Mr.  Suwatana  Chittaladakorn Utah State U.,USA E-mail : fengswc@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Hydraulics Engineering, Decision 

  Support in WRE

 นาง หรรษา  วัฒนานุกิจ D.Eng.(Civil of Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1912

 Mrs.  Hansa  Vathananukij U. of Tokyo,Japan E-mail : fenghsv@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. GIS and Remote Surface Water Modelling, 

  Hydrology, Hydraulics

 นาย อดิชัย  พรพรหมินทร D.Eng.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1910

 Mr.  Adichai  Pornprommin Nagoya U.,Japan E-mail : fengacp@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Hydraulics, sediment transport
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 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  / Head of Department

 นาย วิชัย  สุระพัฒน วศ.ม.(วิศวกกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1521

 Mr.  Vichai  Surapatana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมไฟฟากำลัง E-mail : fengvis@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 นาย วชิระ  จงบุรี Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1532

 Mr.  Wachira  Chongburee Virginia Polytechnique Institute &  ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. State U.,USA E-mail : fengwrc@ku.ac.th

  Satellite Communications

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

 นาย ศิริโรจน  ศิริสุขประเสริฐ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1541

 Mr.  Siriroj  Sirisukprasert Virginia Polytechnic Institute&State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Power Electronics, Reneawble Energy E-mail : fengsir@ku.ac.th

 นาย กาญจนพันธุ  สุขวิชชัย M.Sc.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1566

 Mr.  Kanjanapan  Sukvichai U. of New Haven,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Robotic, Adaptive control, Embedded System E-mail : fengkpsc@ku.ac.th

 นางสาว กุลภวา  จามรมาน วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1545

 Miss  Goonpawa  Jamornmarn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

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

 นาย เกียรติยุทธ  กวีญาณ Diplome de Docteur (Systemes ภายใน / internal line : 1031 ext. 1516

 Mr.  Kiatiyuth  Kveeyarn Physiques et Metrologie) ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Conservatoire National des Arts et E-mail : fengkyk@ku.ac.th

  Metiers,France

  Power System Harmonic

 นาย คมสันต  หงษสมบัติ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1577

 Mr.  Komsan  Hongesombut Osaka U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Power system dynamic, Power system E-mail : fengksh@ku.ac.th

  control, Smart grid

 นางสาว จันทนี  รุงเรืองพิทยากุล D.Sc.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1523

 Miss  Jantanee  Rungrangpitayagon The George  Washington  U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Control System & Power Engineering E-mail : fengjnr@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมไฟฟา / Department of Electrical Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1503-4        ☎ 0-2942-8555        7 0-2942-8555 ext. 1550

URL : http://www.ee.ku.ac.th/
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 นาย ชัยวัฒน  ชัยกุล วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1508

 Mr.  Chaiwat  Chaikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมอิเล็กทรอกนิกส E-mail : fengcwc@ku.ac.th

 นาย ชูเกียรติ  การะเกตุ Ph.D.(Electronics and Computer Science) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1511

 Mr.  Chugiat  Garagate U. of Southampton,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Microelectronics and VLSI Systems E-mail : fengcgg@ku.ac.th

 นาง ณัฏฐกา  หอมทรัพย Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1509

 Mrs.  Nuttaka  Homsup Tennessee Technological U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Electromagnetic Field, Physical Phenomena E-mail : fengnth@ku.ac.th

 นาย ณัฐวุฒิ  ขวัญแกว วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1522

 Mr.  Natavut  Kwankeo ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Embedded Systems, Communication E-mail : fengntk@ku.ac.th

  Systems, Data Communication, 

  Telephone System

 นาย ณัฐวุฒิ  ชินธเนศ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1573

 Mr.  Natthawut  Chinthaned ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟาระบบควบคุม, E-mail : fengnwc@ku.ac.th 

  ระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

 นาย ดุลยพิเชษฐ  ฤกษปรีดาพงศ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1543

 Mr.  Dulpichet  Rerkpreedapong West Virginia U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Power System Reliability, Power E-mail : fengdur@ku.ac.th

  System-Operation & Control

 นาย ดุสิต  ธนเพทาย Ph.D.(Systems Science And Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1540

 Mr.  Dusit  Thanapatay Toyama U.Japan ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Engineering E-mail : fengdus@ku.ac.th

 นาย เดนชัย  วรเศวต Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1538

 Mr.  Denchai  Worasawate Syracuse U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electromagnetics, Microwave E-mail : fengdcw@ku.ac.th

 นาย ตฤณ  แสงสุวรรณ Ph.D.(Electrical Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1527

 Mr.  Trin  Saengsuwan Electronics) ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. U. of Manchester Institute of Science E-mail : fengtss@ku.ac.th

  and Technology,UK

  Power System, Power Quality Transient 

  Simulation, Protection
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 นาย ธนากร  ฆองเดช วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1544

 Mr.  Thanakorn  Khongdeach ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมไฟฟา E-mail : fengtnk@ku.ac.th

 นาย ธนินทร  สุวรรณปรีชา ปวส.(อิเล็กทรอนิคส) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1555

 Mr.  Thanintorn  Suwanpreecha วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengtts@ku.ac.th

 นาย ธีรชัย  แสงกนึก อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1559

 Mr.  Theerachai  Sangkanuk ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรไฟฟา  E-mail : fengtcsn@ku.ac.th

 นาย ธีรวัฒน  วงศขมิ้น อส.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1557

 Mr.  Teerawat  Wongkamin ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ  E-mail : fengtww@ku.ac.th

 นาย ธีรสิทธิ์  เกษตรเกษม Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1536

 Mr.  Teerasit  Kasetkasem Syracuse U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Engineering, Remote Sensing, E-mail : fengtsk@ku.ac.th

  Wireless Sensor Networks

 นาย นิทัศน  แกวทิม วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1560

 Mr.  Nitasn  Kaewtim ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengntt@ku.ac.th

 นาง ปฐมาภรณ  ศรีผดุงธรรม Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1537

 Mrs.  Patamaporn  Sripadungtham U. of Cincinnati,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. solar cells, PV systems, solid state  E-mail : fengpms@ku.ac.th

  electronic

 นาย ปญญา  เหลาอนันตธนา วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1524

 Mr.  Panya  Lao-Anantana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Computer & Electronics E-mail : fengpyl@ku.ac.th

 นางสาว ปานจิต  ดำรงกุลกำจร Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031

 Miss  Parnjit  Damrongkulkamjorn Oklahoma State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Power System Planning and Forecasting, E-mail : fengpjd@ku.ac.th

  Optimixation in Power System

 นาย เปรื่องบุญ  จักกะพาก M.S.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1518

 Mr.  Preungboon  Chakkaphak U. of Lowell,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Communications Systems, Circuit E-mail : fengpbc@ku.ac.th
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 นาย พงศปณต  สุภาสัย อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1559

 Mr.  Pongpanoet  Supasai ม.เอเซียอาคเนย ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ  E-mail : fengpssp@ku.ac.th

 นาย พิสุทธิ์  รพีศักดิ์ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1542

 Mr.  Pisut  Raphisak West Virginia U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Electrical Engineering E-mail : pisut.r@ku.ac.th

 นาย พีระยศ  แสนโภชน D.Sc.(Systems Science and Mathematics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1535

 Mr.  Peerayot  Sanposh Washington U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Control Engineering and System Design E-mail : fengpyp@ku.ac.th

 นาย พูนลาภ  ลามศรีจันทร D.Eng.(Telecommunication) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1547

 Mr.  Poonlap  Lamsrichan Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Digital Signal Processing Telecom. E-mail : fengpll@ku.ac.th

 นาย มงคล  รักษาพัชรวงศ Ph.D.(Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1531

 Mr.  Mongkol  Raksapatcharawong U. of Southern California,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Computer & Communication Systems E-mail : fengmkr@ku.ac.th

 นาย มิติ  รุจานุรักษ Ph.D.(Information Science and Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1505

 Mr.  Miti  Ruchanurucks The U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Robotics, Signal Processing E-mail : fengmtr@ku.ac.th

 นาย ยศวีร  วีระกำแหง Ph.D.(Mobile Robotics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1510

 Mr.  Yossawee  Weerakamhaeng U. of Tsukuba,Japan ☎ 0-2942-8555

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

 นาย ยุทธศักดิ์  อุราธรรมกุล M.S.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1539   

 Mr.  Yuthasak  Urathamakul Virginia Polytechic Institute and State  ☎ 0-2942-8555  

 อาจารย / Lecturer U.,USA E-mail : fengysu@ku.ac.th

  Flexible AC Transmission System

 นาย ลัคน  จันทนภาพ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1529

 Mr.  Luck  Chuntanaparb ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

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

 นาย วรฐ  คูหิรัญ Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1533

 Mr.  Waroth  Kuhirun Pennsylvania State U.,USA ☎ 0-2924-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electromagnetics, Computational and E-mail : fengwrk@ku.ac.th

  Theoretical Methods in Science and 

  Engineering

 นาง วรวรรณ  ศรีฉัตราภิมุข M.S.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1514

 Mrs.  Varawan  Srichatrapimuk U. of California at Berkeley,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Control Systems, Automation, E-mail : fengvws@ku.ac.th

  Fuzzy Logic, Signals, DSP
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 นาง วัชรี  วีรคเชนทร M.S.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1513

 Mrs.  Watcharee  Veerakachen Northwestern U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Engineering E-mail : fengwrv@ku.ac.th

 นาย วินัย  พฤกษะวัน Dr.Ing.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1519

 Mr.  Winai  Plueksawan U. Paul Sabatier,France ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer High Voltage Eng. & Electrical Insulation, E-mail : fengwnp@ku.ac.th 

  Risk Management (ISO 31000)

 นาย วิรุณศักดิ์  สันติเพ็ชร Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1571

 Mr.  Wiroonsak  Santipach Northwestern U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโทรคมนาคม E-mail : fengwrs@ku.ac.th 

 นาย วุฒิพงศ  อารีกุล Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1526

 Mr.  Vutipong  Areekul Washington State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Biometric, Fingerprint Recognition,  E-mail : fengvpa@ku.ac.th

  Fingerprint Enchancement, Biometrics 

  Interoperability

 นาง ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1530

 Mrs.  Srijidtra  Charoenlarpnopparut The Pennsylvania State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Communications E-mail : fengsjm@ku.ac.th

 นาย ศิริวัฒน  พูนวศิน M.S. in Engineering (Computer Science & ภายใน / internal line : 1031 ext. 1528

 Mr.  Sirivat  Poonvasin Engineering) ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. The U.of Michigan,USA E-mail : fengsvp@ku.ac.th

  Communications, Networking

 นางสาว สมหญิง  ไทยนิมิต Ph.D.(Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1525

 Miss  Somying  Thainimit U. of Louisiana at Lafayette,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Image Processing & Computer Vision E-mail : fengsyt@ku.ac.th

 นาย สัญชัย  เดชานุภาพฤทธา D.Eng.(Electrical,Electronic and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1575

 Mr.  Sanchai  Dechanupaprittha Computer Engineering) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Kyushu Institute of Technology,Japan E-mail : fengscdt@ku.ac.th

  Power system stability and rebust control

 นาย สันติ  อัศวศรีพงศธร M.Eng.Sc.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1507

 Mr.  Santi  Asawasripongtorn U. of   New South  Wales,Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Power System Engineering E-mail : fengsta@ku.ac.th

 นางสาว สุเนตร  พรานนทสถิตย Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1548 

 Miss  Suneat  Pranonsatit U.of London, UK ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Microelctronic Fabrication, Sensor  E-mail : fengsnpt@ku.ac.th

  Technology
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 นาย สุวิช  ชมชื่น ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1549
 Mr.  Suvit  Chomchuen ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8555
 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengsvc@ku.ac.th

 นาย สุวิทย  เจิมสวัสดิพงษ B.Eng.(Electrical) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1515
 Mr.  Suvit  Jermsawatdipong U. of Canterbury,NewZealand ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Machines E-mail : fengsvj@ku.ac.th

 นาย เสนีย  ตั้งสถิตย M.Eng.(Mechatronics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1534
 Mr.  Senee  Tangsatitye Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมไฟฟา E-mail : fengsnt@ku.ac.th

 นาง อุศนา  ตัณฑุลเวศม Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1565
 Mrs.  Usana  Tuntoolavest Pennsylvania State U.,USA ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. Reliable Data Communication, E-mail : fengunt@ku.ac.th
  Channel Coding, Digital Communications

 นาย เอกชัย  ไพศาลกิตติสกุล Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1506
 Mr.  Ekachai  Phaisangittisagul North Carolina State U.,USA ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer Electrical Engineering E-mail : fengecp@ku.ac.th

 

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  / Head of Department

 นาย กอโชค  จันทวรางกูร Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1323

 Mr.  Korchoke  Chantawarangul U. of Waterloo,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengecp@ku.ac.th 

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

 เรืออากาศเอก พิพัฒน  สอนวงษ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1328

 Flight Lieutanant  Piphat  Sornwong จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมการทาง  E-mail : fengpps@ku.ac.th

  วิศวกรรมสำรวจ วัสดุการทาง

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

 นาย สมศักดิ์  โชติชนาทวีวงศ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1327

 Mr.  Somsak  Chotichanathawewong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโครงสราง และปฏิบัติการทดสอบ E-mail : fengssc@ku.ac.th

  คอนกรีต

 นาย กิจพัฒน  ภูวรวรรณ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1361

 Mr.  Kitjapat  Phuvoravan Purdue U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengkpp@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา / Department of Civil Engineering

ภายใน / internal line : 1017-31 ext. 1303-4        ☎ 0-2579-7565        7 0-2579-7565, 0-2579-4575

E-mail : civil@ku.ac.th   URL : http://www.ce.eng.ku.ac.th
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 นางสาว ฆนิศา  รุงแจง วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031

 Miss  Kanisa  Rungiang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมจราจรและขนสง E-mail : csnksr@ku.ac.th 

 นาย เจนพล  พลังธนสุกิจ วศ.บ.(วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1349

 Mr.  Janepol  Palangthanasukij ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 วิศวกร

 นาย เฉลิมชัย  ตระกูลผุดผอง วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1346

 Mr.  Chalermchai  Trakulphudphong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  E-mail : fengcha@ku.ac.th

 นาย ชาญณรงค  ไวยพจน วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1345, 5118

 Mr.  Channarong  Waiyapoj ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรชำนาญการพิเศษ Safety Engineering E-mail : fengcrw@ku.ac.th

 นาย ตระกูล  อรามรักษ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1333

 Mr.  Trakool  Aramraks Purdue  U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengtka@ku.ac.th

 นาย ตอกุล  กาญจนาลัย Ph.D.(Structures) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1305

 Mr.  Torkul  Kanchanalai U. of Texas at Austin,USA ☎ 0-2942-8555

 ศ. / Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengtkkc@ku.ac.th

 นาย ทรงพล  จารุวิศิษฏ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1320

 Mr.  Songpol  Charuvisit U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโครงสราง, Wind & Earthquake, E-mail : fengspc@ku.ac.th

  Precast, Prestress concrete

 นาย ทรงวุฒิ  เฮงพระธานี Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1337

 Mr.  Songwut  Hengprathanee Virginia Polytechnic Institute & State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengsoh@ku.ac.th

 นาย ทวีศักดิ์  จิรธนถาวร Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1357

 Mr.  Thaweesak  Jirathanathaworn U. of Michigan,AnnArbor.,USA ☎ 0-2942-8555

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

 วาที่รอยตรี ธนัช  สุขวิมลเสรี วศ.ม.(วิศวกรรมสำรวจ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1326

 Acting Sub Lt  Thanutch  Sukwimolseree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมสำรวจ การวางแผนภาคและเมือง E-mail : fengtnsr@ku.ac.th

 นาย ธีรธร  อัศวรุจานนท วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1321

 Mr.  Thirathorn  Asavarujanon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสรางและการสำรวจ E-mail : fengtta@ku.ac.th
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 นาย ธีรพงศ  จันทรเพ็ง D.Eng.(Structural Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1323

 Mr.  Theeraphong Chanpheng Yokohama National U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Wind and Earthquake Engineering, E-mail : fengtpc@ku.ac.th

  Structural Health Monitoring

 นาย ธีระพล  ออนละมูล ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1345

 Mr.  Dherapol  Onlamool วค.พระนคร ☎ 0-2942-8555

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : fengtpo@ku.ac.th

 นาย บารเมศ  วรรธนะภูติ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1336

 Mr.  Barames  Vardhanabhuti U. of Illinois at Urbana-Champaign,USA ☎ 0-2942-8555

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

 นาย เบญจพล  เวทยวิวรณ Ph.D.(Structural Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1322

 Mr.  Benjapon  Wethyavivorn U. of Pittsburgh,Pennsylvania,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengbpw@ku.ac.th

 นาย ประทีป  ดวงเดือน M.Eng.(Engineering Geology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1309

 Mr.  Prateep  Duangdeun Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengptd@ku.ac.th

 นาย ประเสริฐ  สุวรรณวิทยา Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1310

 Mr.  Prasert  Suwanvitaya U. of New South Wales, Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสรางและวัสดุวิศวกรรม E-mail : fengprs@ku.ac.th

 นาง ปยนุช  เวทยวิวรณ D.Eng.(Construction Engineering and  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1340

 Mrs.  Piyanut Wethyavivorn Infastrcture Management) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : fengpyv@ku.ac.th

  บริหารการกอสราง

 นาย ปยะ  โชติกไกร Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1318

 Mr.  Piya  Chotickai Purdue U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโยธา E-mail : fengpyc@ku.ac.th

 นาย พงษศักดิ์  สุริยวนากุล Ph.D.(Integrated Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1315

 Mr.  Pongsak  Suriyavanagul Ohio U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมขนสงและจราจร E-mail : fengpssg@ku.ac.th

 นาย ไพบูลย  อยูชา ปวส. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1349

 Mr.  Paiboon  Youchar เทคโนโลยีเปรมฤทัย ☎ 0-2942-8555

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail : fengpby@ku.ac.th

 นาย มนตรี  ฝายอุประ ค.อ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1347

 Mr.  Montri  Faiupara ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2942-8555

 วิศวกรโยธาชำนาญการ  E-mail : fengmtf@ku.ac.th 
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 นาง ใยอนงค  ทิมสุวรรณ D.Eng.(Remote Sensing and Geographic ภายใน / internal line : 1031 ext. 1331

 Mrs.  Yaianong  Thimsuwan Information System) ☎ 0-2942-8555

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

  เทคโนโลยีดานการแปลภาพถายจากดาวเทียม

  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

 นาย รังสรรค  วงศจีรภัทร วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1319

 Mr.  Rangsan  Wongjeeraphat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Civil Engineering, Concrete Technology E-mail : fengrsw@ku.ac.th

 นาย วรพงศ  ศรีโสฬส D.Eng.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1323

 Mr.  Worapong  Srisoros Nagoya U.,Japan ☎ 0-2942-8555

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

 นาย วราเมศวร  วิเชียรแสน Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1359

 Mr.  Varameth  Vichiensan Tohoku U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมขนสง ผังเมือง การวางแผนการขนสง E-mail : fengvmv@ku.ac.th

 นาย วัชรินทร  วิทยกุล M.Eng.(Transportation System) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1311

 Mr.  Watcharin  Witayakul Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมขนสงและวัสดุการทาง E-mail : fengwaw@ku.ac.th

 นาย วันชัย  ยอดสุดใจ D.Eng.(International Development  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1338

 Mr.  Wanchai  Yodsudjai Engineering) ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Tokyo Institute of Technology,Japan E-mail : fengwcy@ku.ac.th 

  วิศวกรรมโยธา

 นาย วิโรจน  รุโจปการ Dr.Ing.( Economic des Transports) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1363

 Mr.  Wiroj  Rujopakarn Ecole Nationale des Travaux ☎ 0-2942-8555

 ศาสตราจารย/ Prof. Publics de L’ Etat U.LyonII,France E-mail : fengwir@ku.ac.th

  วิศวกรรมขนสง

 นาย วีระเกษตร  สวนผกา D.Eng.(Remote Sensing and GIS) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1362

 Mr.  Weerakaset  Suanpaga Asian Institute of Technology, Thailand ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Remote Sensing and GIS, Parement, E-mail : weerakaset.s@ku.ac.th

  Asphaft, Transportation, ITS and 

  Computer Application

 นาย ศุภกิจ  นนทนานันท D.Eng.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1324

 Mr.  Supakij  Nontananandh Kyoto U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมปฐพี, วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม E-mail : fengskn@ku.ac.th

 นาย ศุภวุฒิ  มาลัยกฤษณะชลี Ph.D.(Geospatical Information Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1335

 Mr.  Suphawut  Malaikrisanachalee U. of Wisconsin-Madison,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Construction Automation and E-mail : fengshm@ku.ac.th

  Geoinformatics Technology
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 นาย สันติ  ชินานุวัติวงศ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1330

 Mr.  Santi  Chinanuwatwong U. of Texas at Austin,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. บริหารการกอสราง E-mail : fengstc@ku.ac.th

 นาย สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ Ph.D.(Geotechnical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1313

 Mr.  Suttisak  Soralump Utah State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengsus@ku.ac.th

 นาง สุธาริน  สถาปตานนท Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1358, 1363

 Mrs.  Sutharin  Sthapitanonda U. of Florida,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. บริหารการกอสราง E-mail : fengsrp@ku.ac.th

 นาง สุนีรัตน  กุศลาศัย Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1334

 Mrs.  Suneerat  Kusalasai U. of Michigan,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. บริหารการกอสราง E-mail : fengsnw@ku.ac.th

 นางสาว สุวิมล  สัจจวาณิชย Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1317

 Miss  Suvimol  Sajjavanich Oregon State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสรางและคอนกรีตเทคโนโลยี E-mail : fengsusa@ku.ac.th

 นางสาว เหมือนมาศ  วิเชียรสินธุ Ph.D.(Civil Enginneering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1317

 Miss  Muanmas  Wichiensin Imperial College, U. of London,UK ☎ 0-2942-8555

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

 นาย อภินิติ  โชติสังกาศ Ph.D.(Geotechnical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1367

 Mr.  Apiniti  Jotisangkasa Imperial College, U. of London,UK ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengatj@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมวัสดุ / Department of Materials Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 2102-4        ☎ 0-2942-8555, 0-2955-1811, 0-2579-5897       7 0-2955-1811

E-mail : mat’e@ku.ac.th   URL : http://mat.eng.ku.ac.th/

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  / Head of Department

 นาย ปฏิภาณ  จุยเจิม Dr.-Ing. ภายใน / internal line : 1031 ext. 2101, 2109

 Mr.  Patiphan  Juijerm U. Kassel,Germany ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโลหการ, Surface treatment, Fatique E-mail : fengppj@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ         

 นาง พรทิพย  เล็กพิทยา วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2113

 Mrs.  Porntip  Lekpittaya จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรพอลิเมอร E-mail : fengptlk@ku.ac.th  
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 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  

 นาย อภิรัตน  ไพศาลกิตติโชติ ปร.ด.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2132

 Mr.  Apirat  Phaisangittichot จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Supramolecular Chemistry E-mail : fengapl@ku.ac.th

 นาง ดวงฤดี  ฉายสุวรรณ Ph.D.(Materials) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2107

 Mrs.  Duangrudee  Chaysuwan U. of Leeds,UK ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. เซรามิกส E-mail : fengddc@ku.ac.th

 นาย ธนวรรธก  มีศักดิ์ M.Eng.(Materials Science and Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2110

 Mr.  Thanawat  Meesak Second Class Honours(Upper Division) ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer U. of London,UK E-mail : fengtwm@ku.ac.th

  Materials Science and Engineering, Corrosion

 นางสาว นุชนภา  ตั้งบริบูรณ วท.ด.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2106

 Miss  Nuchnapa  Tangboriboon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

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

 นาย ปริญญา  ฉกาจนโรดม Ph.D.(Materials Science & Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2114

 Mr.  Parinya  Chakartnarodom Michigan Technology U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Material Science and Eng. E-mail : fengpryc@ku.ac.th

 นาย พีระพงศ  ตริยเจริญ Ph.D.(Materials Science and Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2115

 Mr.  Peerapong  Triyacharoen Michigan Technological U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Materials Characterization E-mail : fengppt@ku.ac.th

 นางสาว รติพร  มั่นพรหม วศ.บ.(วิศวกรรมวัสดุ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภายใน / internal line : 1031 ext. 2119

 Miss  Ratiporn  Munprom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

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

 นาย ราชธีร  เตชไพศาลเจริญกิจ Ph.D.(Structural and Environmental Materials) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2116

 Mr.  Ratchatee  Techapiesancharoenkij Massachusetts Institute of Technology,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Structural and Environmental Materials E-mail : fengrct@ku.ac.th

 นาย วิศิษฎ  โลเจริญรัตน วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2105

 Mr.  Wisit  Locharoenrat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Welding Technology E-mail : fengwsl@ku.ac.th

 นางสาว ศศิวิมล  พุทธิรานนท วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2111

 Miss  Sasiwimon  Buddhiranon ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2942-8555

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

 นาย สมเจตน  พัชรพันธ Dr.-ing. ภายใน / internal line : 1031 ext. 2121

 Mr.  Somjate  Patcharaphun Technische Universitat Chemnitz,Germany ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Polymer Processing E-mail : fengsjpc@ku.ac.th 
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 นาง สุรีรัตน  ผลศิลป Ph.D.(Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2108

 Mrs.  Sureerat  Polsilapa The U. of Melbourne,Australia E-mail : fengsrsn@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมวัสดุ

 นาย อภิชาติ  โรจนโรวรรณ Ph.D.(Metallurgical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2130

 Mr.  Aphichart  Rodchanarowan U. of Utah,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Metallurgical Engineering E-mail : fengacrw@ku.ac.th

 นางสาว อมรรัตน  เลิศวรสิริกุล D.Eng.(Biotechnology and Life Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2128

 Miss  Amornrat  Lertworasirikul Tokyo U. of Agriculture and Technology, ☎ 0-2942-8555

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

  พอลิเมอรชีวภาพ

 นางสาว อรทัย  จงประทีป Ph.D.(Meterials Science and Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2112

 Miss  Oratai  Jongprateep U. of Missouri Rolla,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Meterials Science and Engineering E-mail : oratai.j@ku.ac.th

 นางสาว อัมพิกา  บันสิทธิ์ Ph.D.(Materials Science & Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 2122

 Miss  Ampika  Bansiddhi Northwestern U.,USA ☎ 0-2942-8555

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

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  / Head of Department

 นาย ชาติ  เจียมไชยศรี D.Eng.(Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1010

 Mr.  Chart  Chiemchaisri U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบผลิตน้ำประปา /ระบบกำจัดมูลฝอย E-mail : fengccc@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

 นาย สัญญา  สิริวิทยาปกรณ Ph.D.(Environmental Science and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1013

 Mr.  Sanya  Sirivithayapakorn Management) ☎ 0-2579-0730

 ผศ. / Assist.Prof. The U. of California at Santa Barbara,USA E-mail : fengsys@ku.ac.th

  Pollutant Fate and Transport in the Subsurface

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

 นางสาว นฤมล  วงศธนาสุนทร D.Eng.(Engineering Systems and Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1020

 Miss  Narumol  Vongthanasunthorn Saga U.,Japan E-mail : fengnmv@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Water Quality Management

 นางสาว กชกร  สุรเนาวรัตน M.S.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1007

 Miss  Kotchakorn  Suranowarath Texas Tech. U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Pollusion Preservaiton E-mail : fengkos@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมสิ่งแวดลอม / Department of Environmental Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1003-4        ☎ 0-2942-8555 ext. 1003-4, 0-2579-0730       7 0-2579-0730

E-mail : fengjmj@ku.ac.th    URL : http://eve.eng.ku.ac.th/
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 นางสาว กาญจนา  ทุยเวียง วท.บ.(เคมี) E-mail : fengkcn@ku.ac.th
 Miss  Kanchana  Thuyviang ส.ราชภัฏเลย
 นักวิทยาศาสตร

 นาง จีมา  ศรลัมพ Ph.D.(Environmental Engineering in ภายใน / internal line : 1031 ext. 1034
 Mrs.  Cheema  Soralump Civil Engineering) E-mail : cheema.c@ku.ac.th
 ผศ. / Assist.Prof. U. of Illinois at Urbana-Champaign,USA
  Subsurface Contamination, Environmental 
  System Management

 นาย ฉัตรดนัย  จิระเดชะ Ph.D.(Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1003
 Mr.  Chatdanai  Jiradecha Illinois Institute of Technology,USA ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. การจัดการคุณภาพน้ำ E-mail : fengcnj@ku.ac.th

 นาย พงศศักดิ์  หนูพันธ Ph.D.(Environmental  Science and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1008
 Mr.  Pongsak  Noophan Engineering) ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. Colorado School of Mines,USA E-mail : fengpsn@ku.ac.th
  Environmental  Science and Engineering

 นางสาว พัชราพร  อิทธิสุขนันท D.Eng.(Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1016
 Miss  Patchraporn  Ittisukananth Saga U.,Japan ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer Environmental Engineering E-mail : fengppi@ku.ac.th

 นางสาว พีรกานติ์  บรรเจิดกิจ D.Tech.Sc.(Environmental Toxicology, ภายใน / internal line : 1031 ext. 1005
 Miss  Peerakarn  Banjerdkij Technology and Management) ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer  Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : peerakarn.b@ku.ac.th 
  Environmental Toxicology,Technology 
  and Management

 นาง ภัชราภรณ  สุวรรณวิทยา M.Appl.Sc.(Food Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1011
 Mrs.  Patcharaporn  Suwanvitaya U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. การวิเคราะหคุณภาพน้ำ E-mail : fengpasu@ku.ac.th

 นาย มงคล  ดำรงคศรี Dr.ing.Ingenierie de L’Antipollution ภายใน / internal line : 1031 ext. 1009
 Mr.  Mongkol  Damrongsri Institute National des Science Appliquee, ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. France E-mail : fengmkd@ku.ac.th
  การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

 นาย มณฑล  ฐานุตตมวงศ Ph.D.(Urban Engineering) ภายใน / internal line :1031 ext. 1003
 Mr.  Monthon  Thanuttamavong The U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. Environmental Engineering E-mail : monthon.t@ku.ac.th

 นาง วิไล  เจียมไชยศรี D.Tech.Sc.(Environmental Technology ภายใน / internal line : 1031 ext. 1015
 Mrs.  Wilai  Chiemchaisri and Management) ☎ 0-2579-0730
 รศ. / Assoc.Prof. Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : fengwlc@ku.ac.th
  ระบบกำจัดมูลฝอย วิศวกรรมนิเวศวิทยา, 
  การประเมินการแพรระเหยกาซมีเทนจากพื้น
  ที่กำจัดของเสีย
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 นาย สุชาติ  เหลืองประเสริฐ Ph.D.(Biological Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1027

 Mr.  Suchat  Leungprasert U. of Guelph,Canada ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer การจัดการของเสียอันตราย,  E-mail : fengscl@ku.ac.th

  การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน

 นางสาว สุชีลา  พลเรือง Dipl.-Ing. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1035

 Miss  Sucheela  Polruang RWTH Aachen U.,Germany ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer

 นาย สุเทพ  สิริวิทยาปกรณ M.Eng.(Environmental Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1006

 Mr.  Suthep  Sirivitayaphakorn Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Wastewater Technology E-mail : fengsts@ku.ac.th

 นาง อัจฉรา  ดวงเดือน วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1014

 Mrs.  Utchara  Duangdeun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและ E-mail : fengutd@ku.ac.th

  ของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบ

  สิ่งแวดลอม

 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / Head of Department

 นาย อนันต  มุงวัฒนา Ph.D.(Industrial and Systems  Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1603

 Mr.  Anan  Mungwattana Virginia Institue and State U.,USA ☎ 0-2579-8610

 รศ. / Assoc.Prof. Industrial Engineering E-mail : fenganm@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 นางสาว จันทรศิริ  สิงหเถื่อน D.Eng.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1631

 Miss  Chansiri  Singhtaun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-8610

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengcsr@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 นาย วิสุทธิ์  สุพิทักษ Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1622

 Mr.  Wisut  Supithak Texas Tech U.,USA ☎ 0-2579-8610

 อาจารย / Lecturer Machine Scheduling, Inventory Theory E-mail : fengwsst@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 นาย วรวุฒิ  หวังวัชรกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1623

 Mr.  Worawut  Wangwatcharakul North Carolina State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengwww@ku.ac.th

ภาคว�ชาว�ศวกรรมอุตสาหการ / Department of Industrial Engineering

ภายใน / internal line : 1017-31 ext. 1603-4         ☎ 0-2579-8610         7 0-2579-8610

URL : http://ie.eng.ku.ac.th/



228

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY228228

คณ
ะวิศวกรรมศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

 นาย กองกิติ  พูสวัสดิ์ Ph.D.(Industrial and Systems  Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1668

 Mr.  Kongkiti  Phusavat Virginia Polytechnic Institue and State,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Industrial and SystemsEngineering E-mail : fengkkp@ku.ac.th

 นาย จักรพันธ  อรามพงษพันธ Ph.D.(Industrial Engineering) E-mail : fengchar@ku.ac.th

 Mr.  Chuckaphun  Aramphongphun The Ohio State U.,USA

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมอุตสาหการ : กระบวนการผลิต,

  การออกแบบการทดลอง, วิศวกรรมซอมบำรุง

 นางสาว จุฑา  พิชิตลำเค็ญ Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1678

 Miss  Juta  Pichitlamken Northwestern U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Industrial Engineering E-mail : fengjtp@ku.ac.th

 นาย ชนะ  รักษศิริ D.Eng.(Mechatronics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1616

 Mr.  Chana  Raksiri Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

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

 นาย ชัชพันธ  ขำญาติ วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1628

 Mr.  Chatpun  Kamyat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengcpky@ku.ac.th

 นาย ธีระวัฒน  ศรีเปารยะ ปวส.(อิเล็กทรอนิกส) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1629

 Mr.  Theerawat  Sripaoraya ส.เทคโนโลยี พระนครเหนือ E-mail : fengtwy@ku.ac.th

 ชางเทคนิคชำนาญงาน

 นาย นันทชัย  กานตานันทะ Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1632

 Mr.  Nantachai  Kantanantha Georgia Institute of Technology,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengnck@ku.ac.th

 นางสาว ประไพศรี  สุทัศน  ณ อยุธยา Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1614

 Miss  Prapaisri  Sudasna-Na-Ayudthya Oregon State U.,USA ☎ 0-2579-8610

 รศ. / Assoc.Prof. สถิติวิศวกรรม Quality and Reliability Control  E-mail : fengpsa@ku.ac.th

 นาย ปุณณมี  สัจจกมล Ph.D.(Industrial Systems Engineering) ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Punnamee  Sachakamol U. of Regina,Canada ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer

 นาย พรเทพ  อนุสสรนิติสาร Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1671

 Mr.  Pornthep  Anussornnitisarn Purdue U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengpta@ku.ac.th

 นาง พัชราภรณ  ญาณภิรัต D.Tech.Sc.(Industrial Engineering) E-mail : fengppy@ku.ac.th

 Mrs.  Patcharaporn  Yanpirat Asian Institute of Technology,Thailand

 รศ. / Assoc.Prof. Operations Research & Management
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 นาย พิภพ  ลลิตาภรณ วศ.ม(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031

 Mr.  Pipop  Lalitaporn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมอุตสาหการ E-mail : fengphl@ku.ac.th

 นาย พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1102

 Mr.  Peerayuth  Charnsethikul Texas Tech U.,USA E-mail : fengprc@ku.ac.th 

 รศ. / Assoc.Prof. Operations Research & Statistics

 นางสาว เพียงใจ  พานิชกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1618

 Miss  Piangjai  Panichkun Clemson U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Industrial Engineering E-mail : fengpjp@ku.ac.th

 นาง รัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม M.Eng.(Industrial Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1606

 Mrs.  Rachavarn  Kanjanapanyakom Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Industrial Engineering

 นาง รุงรัตน  ภิสัชเพ็ญ D.Eng.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1625

 Mrs.  Roongrat  Pisuchpen Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : fengros@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมอุตสาหการ

 นาย เริงทิวา  ทิพยศักดิ์ M.Sc.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1603

 Mr.  Rerngtiwa  Tippayasak U. of Hannover,Germany ☎ 0-2942-8555

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

 นาย เลิศชัย  ระตะนะอาพร วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1620

 Mr.  Lertchai  Ratana Arporn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมอุตสาหการ E-mail : fengler@ku.ac.th

 นาย สนอง  สุนทรวิภาต ปวส.(ชางโลหะ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1629

 Mr.  Sanong  Suntronwiphat ว.เทคโนโลยีนครราชสีมา E-mail : fengsnsp@ku.ac.th

 ชางเทคนิคชำนาญงาน

 นางสาว สุวิชภรณ  วิชกูล วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1621

 Miss  Suwitchaporn  Witchakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Probability and Statistics E-mail : fengspw@ku.ac.th

 นาย สุวิวัฒน  สืบสานกุล วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1626

 Mr.  Suwiwat  Suebsankul จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Motion and Time Study, Safety E-mail : fengsww@ku.ac.th

 นาย เสรี  เศวตเศรนี D.Eng.(Industrial Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1608, 1172

 Mr.  Saeree  Svetasreni Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Inventory Control, Operations Research



230

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY230230

คณ
ะวิศวกรรมศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

 นาย อนนต  วงษเกษม M.S.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1619

 Mr.  Anont  Wonggasem Polytechnic U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Production MGT & Quality Control E-mail : fenganw@ku.ac.th

 นาย อรรถพงศ  คำอาจ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1629

 Mr.  Attapong  Kham-Art ม.เกษตรศาสตร E-mail : fengapk@ku.ac.th

 ชางเทคนิคชำนาญงาน

 หัวหนาศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  

 นาย เกียรติไกร  อายุวัฒน วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1819

 Mr.  Kiatkrai  Ayuwat ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Mechanical Engineering E-mail : fengkaw@ku.ac.th

 รองหัวหนาศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  

 นาย สุชาติ  เหลืองประเสริฐ Ph.D.(Biological Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1027

 Mr.  Suchat  Leungprasert U. of Guelph,Canada ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer การจัดการของเสียอันตราย,  E-mail : fengscl@ku.ac.th

  การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน

 รองหัวหนาศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม  

 นาย ธงไชย  ศรีนพคุณ Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1214

 Mr.  Thongchai  Srinophakun The U. of Queensland.,Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. process simulation, Safety engineering E-mail : fengtcs@ku.ac.th

 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  

 นาย ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1825

 Mr.  Prakob  Surawattanawan Cardiff U.,USA 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบปรับอากาศและทำความเย็น, E-mail : fengpsw@ku.ac.th

  ระบบปองกันอัคคีภัย

ศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะว�ศวกรรมศาสตร  

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1803, 1804, 1825         ☎ 0-2942-8880         7 0-2579-4576

E-mail : fengpsw@ku.ac.th   URL : http://www.cst.eng.ku.ac.th/

ศูนยว�ศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน /

 Energy and Environmental Engineering Center (EEEC)

ภายใน / internal line : 1143, 1144, 1194         ☎ 0-2942-8555         7 0-2942-8410

E-mail : fengkaw@ku.ac.th   URL : http://www.eeec.eng.ku.ac.th/
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 หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  
 นาย สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ Ph.D.(Geotechnical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1313
 Mr.  Suttisak  Soralump Utah State U.,USA 0-2942-8555
 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengsus@ku.ac.th

 
 

 หัวหนาศูนยวิจัยและฝกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ  
 นาง หรรษา  วัฒนานุกิจ D.Eng.(Civil of Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1912
 Mrs.  Hansa  Vathananukij U. of Tokyo,Japan E-mail : fenghsv@ku.ac.th
 รศ. / Assoc.Prof. GIS and Remote Surface Water Modelling,

  Hydrology, Hydraulics

 

 หัวหนาศูนยฝกอบรบระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  

 นาย พีระยศ  แสนโภชน D.Sc.(Systems Science and Mathematics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1535

 Mr.  Peerayot  Sanposh Washington U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Control Engineering and System Design E-mail : fengpyp@ku.ac.th

 รองหัวหนาศูนยฝกอบรบระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  

 นาย ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1825

 Mr.  Prakob  Surawattanawan Cardiff U.,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. ระบบปรับอากาศและทำความเย็น, E-mail : fengpsw@ku.ac.th

  ระบบปองกันอัคคีภัย

 รองหัวหนาศูนยฝกอบรบระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  

 นาย ชนะ  รักษศิริ D.Eng.(Mechatronics) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1616

 Mr.  Chana  Raksiri Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

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

ศูนยว�จัยและพัฒนาว�ศวกรรมปฐพีและฐานราก /

Geotechnical Engineering Research and Development Center

ภายใน / internal line : 1139, 1313         ☎ 0-2579-2265          7 0-2579-2265

E-mail : fengsus@ku.ac.th   URL : http://www.gerd.eng.ku.ac.th/

ศูนยว�จัยและฝกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ / 

Research and Training Center on Resource Management and Geoinformatic 

System (RM-GIS Center)

ภายใน / internal line : 1199         ☎ 02-942-8555 ext. 1199          7 02-942-8555 ext. 1912

E-mail : hansa.v@ku.ac.th   URL : http://gis.eng.ku.ac.th/

ศูนยฝกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ / Industrial Automation Training Center

  ภายใน / internal line : 1196         ☎ 0-2942-8555          7 0-2942-8555 ext. 1196 

URL : http://www.iatc.eng.ku.ac.th/
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 ผูอำนวยการสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  

 นาย ชวลิต  กิตติชัยการ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1801, 1827

 Mr.  Chawalit  Kittichaikarn U. of Oxford,UK ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Fluid Mechanics E-mail : fengclk@ku.ac.th

 

 ผูอำนวยการสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  

 นาย สุรชัย  รดาการ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1821, 1852

 Mr.  Surachai  Ratanaaporn U. of Miami,USA ☎ 0-2942-8930

 รศ. / Assoc.Prof. Refrigeration, Water-Based Fire protection; E-mail : fengsrr@ku.ac.th

  Plumbing systems

 รองผูอำนวยการสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  

 นาย สุวิทย  เจิมสวัสดิพงษ B.Eng.(Electrical) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1515

 Mr.  Suvit  Jermsawatdipong U. of Canterbury,NewZealand ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Machines E-mail : fengsvj@ku.ac.th

 รองผูอำนวยการสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย  

 นางสาว อภิญญา  ดวงจันทร Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1211

 Miss  Apinya  Duangchan U. of British Columbia,Canada ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Heavy Oil Upgrading, Polymer E-mail : fengapd@ku.ac.th

  Composites, Catalysis

 รองผูอำนวยการสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย เลขานุการ  

 นาย เสรี  เศวตเศรนี D.Eng.(Industrial Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1608, 1172

 Mr.  Saeree  Svetasreni Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Inventory Control, Operations Research

สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม / 

Research and Development Institute of Industrial Production Technology

ภายใน / internal line : 1096-99         ☎ 0-2942-8567-70 ext. 209,210          7 0-2942-8571

URL : http://www.rdipt.ku.ac.th/

สถาบันว�ศวกรรมปองกันอัคคีภัย / Fire Protection Engineering Institute

ภายใน / internal line : 1852         ☎ 0-2942-8555, 0-2942-8389          7 0-2942-8930

URL : http://www.fpei.ku.ac.th/
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย สมาน  เจริญกิจพูลผล M.Eng.(Applied Hydraulic) ภายใน / internal line :1031 ext. 1808

 Mr.  Smarn  Jareonkitpoonpon Asian Institute of Technology,Thailand ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Fluid Machinery E-mail : fengsjk@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นาง นองนุช  กลมกลอม บธ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1125

 Mrs.  Nongnuch  KlomKlom ม.เซนตจอหน ☎ 0-2942-84311

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ศานติ  วิริยะวิทย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1711

 Mr.  Santi  Wiriyawit The U. of Connecticut,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Themodynamics and Propulsion E-mail : fengstw@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ   

 นาง สุรี  จิตโสภิณ บธ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1715

 Mrs.  Suree  Jitsopin มหาวิทยาลัยรามคำแหง ☎ 0-2579-4552

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน   

 นาย ไชยวัฒน  กล่ำพล Ph.D.(Aerospace Engineering Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1734

 Mr.  Chaiwat  Klampol U. of Colorado,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Structural Dynamics, Adaptive Control,  E-mail : fengcwp@ku.ac.th

  System Identifi cation, NDT

โครงการหลักสูตรปร�ญญาตร�รวมนานาชาติ 2 ปร�ญญา /

 International Double Degree Program (IDDP)

ภายใน / internal line : 1705-6, 1715, 1743         ☎ 0-2579-4552         7 0-2579-4552

 E-mail : fengsrjp@ku.ac.th   URL : http://iddp.eng.ku.ac.th, http://ase.eng.ku.ac.th/

โครงการเปดสอนปร�ญญาตร�ว�ศวกรรมศาสตร (ภาคพิเศษ) / 

Twilight Engineering Program

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1124-5         ☎ 0-2942-8411          7 0-2942-8555 ext. 1168
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 เลขานุการโครงการ  
 นางสาว อารยา  ศักดิ์บูรณาเพชร Ph.D.(Engineering Management) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1714

 Miss  Araya  Sakburanapech Cranfi eld U.,UK ☎ 0-2942-8555
 อาจารย / Lecturer Engineering Management (Logistics and E-mail : fengays@ku.ac.th
  Supply Chain Management)

 ผูประสานงานในหนวยงาน  
 นาง สุจิตรา  ดวงพัตรา บธ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1740

 Mrs.  Sujittra  Duangpattra ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2561-4634

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

โครงการเปดสอนหลักสูตรระดับปร�ญญาตร�นานาชาติ / 

International Undergraduate Program (IUP)

 ภายใน / internal line : 1181-2, 2020         ☎ 0-2579-1489          7 0-2579-1489

E-mail : iup@ku.ac.th    URL : http://iup.eng.ku.ac.th/

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ) / 

Bachlor of Science Program in Aviation Technology Management

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1709, 1740         ☎ 0-2561-4634          7 0-2561-4634, 0-2579-8570

E-mail : fengsjtd@ku.ac.th   URL : http://ase.eng.ku.ac.th/

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย วิชัย  ศิวะโกศิษฐ Ph.D.(Mechanical and Aeronautical  ภายใน / internal line : 1031 ext. 1182 

 Mr.  Wichai  Siwakosit Engineering) ☎ 0-2579-1489

 ผศ. / Assist.Prof. U. or California Davis,USA E-mail : fengwcs@ku.ac.th

  Automatic Flight Control System

 เลขานุการโครงการ  

 นาง อรุณฉาย  ทัพผดุง วท.ม. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1182

 Mrs.  Aroonchai  Tappadung ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ☎ 0-2579-1489

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ลาดกระบัง E-mail : fengact@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman
 นาย ศานติ  วิริยะวิทย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1711

 Mr.  Santi  Wiriyawit The U. of Connecticut,USA ☎ 0-2942-8555
 รศ. / Assoc.Prof. Themodynamics and Propulsion E-mail : fengstw@ku.ac.th
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย กองกิติ  พูสวัสดิ์ Ph.D.(Industrial and Systems  Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1668

 Mr.  Kongkiti  Phusavat Virginia Polytechnic Institue and State,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Industrial and SystemsEngineering E-mail : fengkkp@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาง ปนัดดา  มาชัยภูมิ ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1663

 Mrs.  Panadda  Machaiyaphum ส.ราชภัฏนครสวรรค ☎ 0-2942-8555

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว กนกอร  นันทจินดา ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1661

 Miss  Kanokaon  Nanthajinda ส.ราชภัฎสวนดุสิต ☎ 0-2942-8555

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E.mail : fengkon@ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาว�ศวกรรมอุตสาหการ /

 International Graduate Program in Industrial Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1663         ☎ 0-2942-8555          7 0-2579-3971

URL : http://ieinter.eng.ku.ac.th/

โครงการเปดสอนหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) / 

Master of Engineering Degree Program in Civil Engineering

 ภายใน / internal line : 1333         ☎ 0-2579-3171          7 0-2579-3171

URL : http://www.ceinter.eng.ku.ac.th/

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ประเสริฐ  สุวรรณวิทยา Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1011

 Mr.  Prasert  Suwanvitaya U. of New South Wales, Australia ☎ 0-2579-4575

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสรางและวัสดุวิศวกรรม E-mail : fengprs@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย อภินิติ  โชติสังกาศ Ph.D.(Geotechnical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1367

 Mr.  Apiniti  Jotisangkasa Imperial College, U. of London,UK ☎ 0-2579-4575

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมปฐพี E-mail : fengatj@ku.ac.th

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว อรุณี  เรียนดารา บธ.ม. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1333

 Miss  Arunee  Riandara ม.เกริก ☎ 0-2579-3171

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



236

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY236236

คณ
ะวิศวกรรมศาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย พีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1102

 Mr.  Peerayuth  Charnsethikul Texas Tech U.,USA E-mail : fengprc@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Operations Research & Statistics

 เลขานุการโครงการ  

 นาย วรวุฒิ  หวังวัชรกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1623

 Mr.  Worawut  Wangwatcharakul North Carolina State U.,USA ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer Industrial Engineering E-mail : fengwww@ku.ac.th

โครงการปร�ญญาโท สาขาว�ศวกรรมความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) / 

Graduate Program in Safety Engineering

ภายใน / internal line : 1633-4         ☎ 0-2942-8555          7 0-2942-8555 ext. 1633

URL : http://www.safety.eng.ku.ac.th/

โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ศวกรรมส่ิงแวดลอม (ภาคพิเศษ) /

Master Degree Program in Environmental Engineering

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1033         ☎ 0-2942-8555 ext. 1031          7 0-2942-8555 ext. 1032

 E-mail : fengsup@ku.ac.th   URL : http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง วิไล  เจียมไชยศรี D.Tech.Sc.(Environmental Technology ภายใน / internal line : 1031 ext. 1015

 Mrs.  Wilai  Chiemchaisri and Management) ☎ 0-2579-0730

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

  ระบบกำจัดมูลฝอย วิศวกรรมนิเวศวิทยา,

  การประเมินการแพรระเหยกาซมีเทนจากพื้น

  ที่กำจัดของเสีย

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สัญญา  สิริวิทยาปกรณ Ph.D.(Environmental Science and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1013

 Mr.  Sanya  Sirivithayapakorn Management) ☎ 0-2579-0730

 ผศ. / Assist.Prof. The U. of California at Santa Barbara,USA E-mail : fengsys@ku.ac.th

  Pollutant Fate and Transport in the Subsurface

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว สุภาว  วิหคไพบูลย ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1033

 Miss  Supha  Vihokpaibul ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8555

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengsup@ku.ac.th
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง ภัชราภรณ  สุวรรณวิทยา M.Appl.Sc.(Food Technology) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1011

 Mrs.  Patcharaporn  Suwanvitaya U. of New South Wales,Australia ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assist.Prof. การวิเคราะหคุณภาพน้ำ E-mail : fengpasu@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สุชาติ  เหลืองประเสริฐ Ph.D.(Biological Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1027

 Mr.  Suchat  Leungprasert U. of Guelph,Canada ☎ 0-2942-8555

 อาจารย / Lecturer การจัดการของเสียอันตราย,  E-mail : fengscl@ku.ac.th

  การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว วิริยา  ปกษาสุข ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1033

 Miss  Viriya  Paksasuk ม.ศรีนทรินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8555

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย วิโรจน  รุโจปการ Dr.ing.( Economic des Transports) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1363

 Mr.  Wiroj  Rujopakarn Ecole Nationale Des Travaux ☎ 0-2942-8555

 ศ./ Prof. Publics de L’ Etat U.LyonII,France E-mail : wiroj.r@ku.ac.th

  วิศวกรรมขนสง

 เลขานุการโครงการ    

 นาย วราเมศวร  วิเชียรแสน Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1359

 Mr.  Varameth  Vichiensan Tohoku U.,Japan ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมขนสง ผังเมือง การวางแผนการขนสง E-mail : fengvmv@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ศวกรรมส่ิงแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) / 

Master Degree Program in Environmental Engineering (International Program)

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1033       ☎ 0-2942-8555 ext. 1032-3       7 0-2942-8555 ext. 1032

E-mail : fengvyp@ku.ac.th   URL : http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/

โครงการปร�ญญาโท สาขาว�ชาว�ศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและการบร�หาร (ภาคพิเศษ)/

Master of Engineering Program in Infrastructure Engineering and Management

 ภายใน / internal line : 1358         ☎ 0-2942-8555          7 0-2561-3466

E-mail : fengpnp@ku.ac.th   URL : http://www.pe.eng.ku.ac.th/

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว อรทัย  มากมี ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1633-4

 Miss  Orathai  Makmee ม.บูรพา ☎ 0-2942-8555

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengotm@ku.ac.th
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 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว วรัทยา  พุมพวง ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1358

 Miss  Warattaya  Phumpuang ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-2942-8555

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ชัชพล  ชังชู Ph.D.(Mechanical Engineering) ☎ 0-2940-5822

 Mr.  Chatchapol  Chungchoo U. of Wollongong,Australia E-mail : fengcpc@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Metal Cutting, CNC Retrofi tting, Automation,

  Reverse Engineering

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว เพ็ญสุดา  โหมลา วท.บ.(สถิติศาสตร) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1137

 Miss  Phensuda  Homla ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8555

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง พัชราภรณ  ญาณภิรัต D.Tech.Sc.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1617, 1635

 Mrs.  Patcharaporn  Yanpirat Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : fengppy@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Operations Research & Management

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว ประไพศรี  สุทัศน  ณ อยุธยา Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1603

 Miss  Prapaisri  Sudasna-Na-Ayudthya Oregon State U.,USA E-mail : fengpsa@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. สถิติวิศวกรรม Quality and Reliability Control

 ผูประสานงานโครงการ  

 นาง รุงรัตน  ภิสัชเพ็ญ D.Eng.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1603

 Mrs.  Roongrat  Pisuchpen Asian Institute of Technology,Thailand E-mail : fengros@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการเปดสอนหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการว�ศวกรรม (ภาคพิเศษ) / 

Master of Engineering Program in Engineering Management

ภายใน / internal line : 1617, 1635         ☎ 0-2561-4625          7 0-2561-4625

E-mail : fengcnn@ku.ac.th    URL : http://www.emp.eng.ku.ac.th/

โครงการเปดสอนหลักสูตรปร�ญญาโท 
สาขาว�ชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) / 

Master of Engineering in Industrial Production Technology

  ☎ 0-2940-5822          7 0-2940-5823

URL : http://www.meipt.eng.ku.ac.th/
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 ผูประสานงานโครงการ  
 นางสาว นันทภัค  ศรีวิเศษ บธ.บ. ภายใน / internal line : 1096 ext. 507

 Miss  Nuntapuk  Sriviset ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2940-5822
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : fengvrs@ku.ac.th
 

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย เสรี  เศวตเศรนี D.Eng.(Industrial Engineering and ภายใน / internal line : 1031 ext. 1732

 Mr.  Saeree  Svetasreni Management) ☎ 0-2942-8555

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

  Inventory Control, Operations Research

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว สุดใจ  นอยหวอย น.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1852

 Miss  Sudjai  Noivoil ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8930

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

 ผูประสานงานโครงการ  

 นางสาว ภาวิณี  อัมพันธ บธ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1850

 Miss  Phavinee  Ampanth ม.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-2940-5070

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ศานติ  วิริยะวิทย Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1711

 Mr.  Santi  Wiriyawit The U. of Connecticut,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. Themodynamics and Propulsion E-mail : fengstw@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย ชนินทร  ตรงจิตภักดี Ph.D.(Aerospace Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1707

 Mr.  Chanin  Tongchitpakdee Georgia Institute of Technology,USA E-mail : fengcht@ku.ac.th

 อาจารย/Lecturer Aerospace Engineering

โครงการเปดสอนหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ชาว�ศวกรรมปองกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ) /

Graduate Education for Master of Engineering Program in Fire Protection Engineering

ภายใน / internal line : 1850         ☎ 0-2942-8555          7 0-2940-5070

URL : http://www.eng.ku.ac.th/

โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว�ศวกรรมการบินและอวกาศ /

 Master of Engineering in Aerospace Engineering

ภายใน / internal line : 1702         ☎ 0-2561-4635          7 0-2561-4635

E-mail : fengjdkn@ku.ac.th   URL : http://ase.eng.ku.ac.th/
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 ผูประสานงานโครงการ  

 นางสาว จินดา  คุมงาน ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1702

 Miss  Jinda  Kumngan ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2561-4635

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย อานนท  รุงสวาง Docteur de I’Ecole Nationale Superieure ภายใน / internal line : 1031 ext. 1449

 Mr.  Arnon  Rungsawang des Telecommunications (Infomatique ☎ 0-2579-2200

 ผศ. / Assist.Prof. et Reseaux) E-mail : fenganr@ku.ac.th,arnon.r@ku.ac.th

  Ecole Nationale Superieure des 

  Telecoomunications,France 

  Computer Engineering

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว ฐิติวรรณ  ศรีนาค Ph.D.(Computer and Informations Sciences) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1425

 Miss  Thitiwan  Srinark U. of Delaware,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Computer Graphics, Computer Vision E-mail : fengths@ku.ac.th,thitiwan@ku.ac.th

 ผูประสานงานโครงการ  

 นาง ชัชชฎา  นันโต ศศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1439-40

 Mrs.  Chatchadar  Nanto ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2200

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ธีรสิทธิ์  เกษตรเกษม Ph.D.(Electrical Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1536

 Mr.  Teerasit  Kasetkasem Syracuse U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electrical Engineering, Remote Sensing, E-mail : fengtsk@ku.ac.th

  Wireless Sensor Networks

โครงการเปดสอนหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) / 

Master of Engineering Program in Information and Communication Technology 
for Embedded Systems (International Program)

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1590         ☎ 0-2942-8555         7 0-2579-4940

URL : http://ictes.eng.ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคว�ชาว�ศวกรรมคอมพิวเตอร / 

Computer Engineering Graduate School

ภายใน / internal line : 1031 ext. 1402, 1439-40         ☎ 0-2942-8555, 0-2579-2200         7 0-2579-2200

E-mail : cpeg@ku.ac.th   URL : http://cpeg.cpe.ku.ac.th
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 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว สุเนตร  พรานนทสถิตย Ph.D.(Electrical and Electronic Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1548

 Miss  Suneat  Pranonsatit U. of London,UK ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Microelctronic Fabrication, Sensor Technology E-mail : fengsnpt@ku.ac.th

 ผูประสานงานโครงการ  

 นางสาว พรปวีณ  เกิดกอ บธ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1590

 Miss  Pornpawee  Kerdkor ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8555

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย เบญจพล  เวทยวิวรณ Ph.D.(Structural Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1322

 Mr.  Benjapon  Wethyavivorn U. of Pittsburgh,Pennsylvania,USA ☎ 0-2942-8555

 รศ. / Assoc.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengbpw@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย กิจพัฒน  ภูวรวรรณ Ph.D.(Civil Engineering) ภายใน / internal line : 1031 ext. 1361

 Mr.  Kitjapat  Phuvoravan Purdue U.,USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. วิศวกรรมโครงสราง E-mail : fengkpp@ku.ac.th

 ผูประสานงานโครงการ  

 นาง สุนทรี  พวงภู กศ.บ. ภายใน / internal line : 1031 ext. 1304

 Mrs.  Suntharee  Phuangpoo ม.บูรพา ☎ 0-2942-8555

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

โครงการหลักสูตรว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสรางเพ่ือส่ิงแวดลอม / 

Master of Engineering in Structural Technology for the Built Environment

 ภายใน / internal line : 1304, 1369         ☎ 0-2942-8555 ext. 1304, 1369

E-mail : fengvyp@ku.ac.th   URL : http://www.stbe.eng.ku.ac.th
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คณะศึกษาศาสตร / Faculty of Education
ภายใน / internal line : 1809-11       ☎ 0-2579-2030, 0-2579-5559       7 0-2942-8276, 0-2579-5559  

E-mail : fedu.isc@ku.ac.th  URL : http://www.edu.ku.ac.th

คณบดี / Dean

นางสาว พรทิพย  ไชยโส

Miss  Porntip  Chaiso

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

วิจัยการศึกษา

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : feduptc@ku.ac.th

นางสาว อัญชัน  เกียรติบุตร

Miss  Unchun  Keartibutra

ผศ. / Assist.Prof.

M.Ed.(Guidance  and Counseling)

Lamar University, Taxas, USA

การปรับพฤติกรรม การใหคำปรึกษาเชิง 

จิตวิทยา

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : feduuck@ku.ac.th

นาย สุวิช  บุตรสุวรรณ

Mr.  Suwich  Budsuwan

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : feduswb@ku.ac.th

นาย ชาญชัย  ขันติศิริ

Mr.  Chanchai  Khuntisiri

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : feducck@ku.ac.th

นางสาว พิกุล  เอกวรางกูร

Miss  Pikun  Angvarangkul

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วิจัยการศึกษา

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : fedupke@ku.ac.th

นางสาว นฤมล  ยุตาคม

Miss  Naruemon  Yutakom

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Science Education)

The U. of Iowa, USA

การสอนวิทยาศาสตร การผลิตและการพัฒ

นาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277

E-mail : fedunay@ku.ac.th

นาง เมธินี วงศวานิช  รัมภกาภรณ
Mrs.  Methinee Wongwanich  
Rumpagaporn
อาจารย / Lecturer

Ed.D.(Information and Communication)
The U. of Adelaide, Australia
เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1881

☎ 0-2579-8277
E-mail : fedumnw@ku.ac.th

รองคณบดีฝายบริหาร / Associate Dean for Administration

รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ / Associate Dean for Physical Development

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต / Associate Dean for Student Development

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ / Associate Dean for Research and Academic Service

รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ / Associate Dean of International Affairs
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1811           ☎ 0-2942-8270-1, 0-2579-1541,           7 0-2579-5559

 0-2942-8268-9, 0-2942-8276

E-mail : fedu.isc@ku.ac.th  URL : http://www.edu.ku.ac.th

นาง วิภาพรรณ  คุมภัย (รักษาราชการแทน)

Mrs.  Wipapan  Kumphai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1813

☎ 0-2942-8424

E-mail : feduwkp@ku.ac.th

นาง กัญญาภัค  จันทรมีชัย

Mrs.  Kanyapak  Chanmeechai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1813

E-mail : fedukpc@ku.ac.th

นาง กัลยาณี  บุญกอง

Mrs.  Kanlayanee  Boongong

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

ม.ศ.3

ร.ร.ปากเกร็ด

ภายใน / internal line : 1881 ext. 29

☎ 0-2579-8277

E-mail : fedukab@ku.ac.th

นาง กาญจนา  สมรวิบูลย

Mrs.  Kanchana  Samornviboon

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1814

☎ 0-2942-8273

E-mail : fedukcn@ku.ac.th

นาย กิตติพงศ  วรรณราช

Mr.  Kittipong  Wannarat

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Web Programmer,Database

ภายใน / internal line : 1862

☎ 0-2579-2403

นางสาว เกศวรีย  ดีดพิณ

Miss  Kejwaree  Deedpin

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กศ.บ.(ดุริยางคศาสตรสากล)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1825 ext. 261

☎ 0-2579-7143

E-mail : fedukwr@ku.ac.th

นางสาว ขวัญฤดี  รัตนชู

Miss  Kwanrudee  Ruttanachoo

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)

ม.ราชภัฏพระนคร
☎ 0-2942-8273

E-mail : fedukdr@ku.ac.th

นางสาว คริษฐา  ยังเสถียร

Miss  Karitta  Youngsatien

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บช.บ.(การบัญชี)

ม.ศรีปทุม

E-mail : fedukty@ku.ac.th

นาง จารุวรรณ  ภูชาง

Mrs.  Charuwon  Phuchang

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

บัญชี

ภายใน / internal line : 1814

☎ 0-2942-8273

E-mail : feducwp@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  
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นาง ณัชชารีย  พิมพธนากานต

Mrs.  Natcharee  Pimtanakarn

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวส.(การบัญชี)

ร.ร.พาณิชยการขอนแกน

E-mail : fedukyk@ku.ac.th

นาง ดาวรุง  อุปริรัตน

Mrs.  Daoroong  Aupariratana

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ม.ศ.3

ร.ร.ประสาทวิทยา

ภายใน / internal line : 1847,1849 ext.102

☎ 0-2-942-8780

E-mail : fedudra@ku.ac.th

นาง เตือนใจ  รัตนสมภพ

Mrs.  Teungai  Ratanasompob

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ป.กศ.ตน

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1812

☎ 0-2942-8272

E-mail : fedutjr@ku.ac.th

นางสาว ทรายทอง  ทิพยโพธิ์

Miss  Saithong  Tippho

นักวิชาการพัสดุ

ศศ.บ.(บัญชี)

ส.ราชภัฏอุตรดิตถ

ภายใน / internal line : 0806

☎ 0-2942-8273

E-mail : fedusht@ku.ac.th

นางสาว ธนวัลย  ตั้งเสถียรวงศา

Miss  Thanawan  Tangsathianwongsa

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร- คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1813

☎ 0-2942-8424

E-mail : fedutwt@ku.ac.th

นาง ธีรดา  รุจิกัณหะ

Mrs.  Teerada  Ruchikanha

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

บธ.บ.(บัญชี)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1815

☎ 0-2942-8273

E-mail : fedutdr@ku.ac.th

นาง นวลเพ็ญ  สิงหไพศาล

Mrs.  Nuanpen  Singhapaisal

นักวิชาการพัสดุชำนาญการชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

E-mail : fedunsp@ku.ac.th

นาง นิชาภา  สุวรรณนาวิน

Mrs.  Nichapa  Suwannawin

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

E-mail : feduncs@ku.ac.th

นาย ประสิทธิ์  รอดพันธุ

Mr.  Prasit  Rodphan

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1851

☎ 0-2579-1311

E-mail : fedupsrp@ku.ac.th

นาง ปาริชาติ  ชูเมือง

Mrs.  Parichat  Choomuang

บุคลากรชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1813

☎ 0-2942-8424

E-mail : feduprc@ku.ac.th
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นางสาว พรรษมน  กลอมประเสริฐ

Miss  Punsamon  Klomprasert

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.จันทรเกษม
☎ 0-2942-8800 ext.112,305

E-mail : fedupsk@ku.ac.th

นางสาว พัทธนันท  แมนเมฆ

Miss  Pattanan  Manmek

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.ม.

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1827 ext.111

☎ 0-2579-7114

E-mail : fecoptn@ku.ac.th

นาย ไพโรจน  สิทธิผกาผล

Mr.  Pairote  Sittipakapon

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1851,1875

☎ 0-2942-8265

E-mail : feduprs@ku.ac.th

นางสาว ยิ่งลักษณ  ตั้งพินิจกุล

Miss  Yinglucksana  Tangpinijkul

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.จันทรเกษม
☎ 0-2942-8800 ext.842,847

E-mail : satylt@ku.ac.th

นางสาว ยุพิน  วงษอุบล

Miss  Yupin  Wongubol

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),บธ.บ.(การบัญชี)

วค.พระนคร,ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1809

☎ 0-2942-8271

E-mail : feduypw@ku.ac.th

นางสาว วรุฬลักษณ  เลียงมา

Miss  Warunlak  Leangma

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร
☎ 0-2942-8800 ext.300

E-mail : feduwll@ku.ac.th

นาง วันทนา  จิรพยุงไชย

Mrs.  Wantana  Jirapayongchai

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1530

☎ 0-2942-8800 ext.111

E-mail : feduwnj@ku.ac.th

นางสาว สุกัญญา  บุญเกิน

Miss  Sukanya  Boonkern

นักวิชาการศึกษา

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1851

☎ 0-2579-1311

E-mail : feduskb@ku.ac.th

นาย สุเมธ  เพ็ชรพงษ

Mr.  Sumeth  Phetphong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศษ.บ.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1812

☎ 0-2942-8272

E-mail : fedusmph@ku.ac.th

นาง สุรีพร  เนตรสวาง

Mrs.  Sureeporn  Netsawang

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1827 ext.112

☎ 0-2942-8200 ext.1877

E-mail : fedusnn@ku.ac.th

นางสาว สุวรรณา  ปรมาพจน

Miss  Suwanna  Poramapojana

นักวิชาการศึกษา

อ.ม.(ปรัชญา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1817

☎ 0-2942-8274

E-mail : feduswn@ku.ac.th
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นาย สุวิทย  กังวานนาวิน

Mr.  Suvit  Kungvannawin

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญ

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1885

☎ 0-2942-8200 ext.1885

E-mail : fedusvk@ku.ac.th

นาง อรัญญา  ศรีรัตนานนท

Mrs.  Arunya  Srirattananont

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext.403

☎ 0-2579-7149.

E-mail : feduays@ku.ac.th

นาง อรุณรัตน  ชาติสัมพันธ

Mrs.  Arunrat  Chatsampan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.พระนคร

ภายใน / internal line : 1876

☎ 0-2579-1311

E-mail : feduartc@ku.ac.th

นางสาว สุดารัตน  สารสวาง

Miss  Sudarat  Sarnswang

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Educational Administration)

U.of Missouri-Columbia, USA

การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร 

การนิเทศการศึกษา โรงเรียนกับชุมชน

ภายใน / internal line  : 02-579-7114

☎ 0-2942-8670

E-mail : fedusdrs@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ  

นาง ปทมาวดี  เลหมงคล

Mrs.  Pattamavadi  Lehmongkol

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Early Childhood Education)

Texas Woman's U., USA

การศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาการเด็ก 

พฤติกรรมเด็ก

☎ 0-2579-7114 ext. 156

E-mail : fedupdl@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาฝายวิจัยและบริการ  

นาง สุนทรา  โตบัว

Mrs.  Suntara  Tobua

อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ภายใน / internal line : 1827 ext. 159

☎ 0-2579-7114

E-mail : fedustr@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาฝายประกันคุณภาพ  

นาย วสันต  ทองไทย

Mr.  Wasan  Thongthai

ผศ. /  Assist.Prof.

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 160

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduwst@ku.ac.th

นางสาว จีระวรรณ  เกษสิงห
Miss  Jeerawan  Ketsing
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1827 ext. 125

☎ 0-2579-7114
E-mail : fedujwk@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาการศึกษา  / Head of Department

ภาคว�ชาการศึกษา / Department of Education

ภายใน / internal line : 1827           ☎ 0-2579-7114, 0-2579-3993,           7 0-2579-0346, 0-2942-8667

 0-2942-8667

E-mail : fedusdrs@ku.ac.th  URL : http://doed.edu.ku.ac.th/
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นาย ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์
Mr.  Chatsiri  Piyapimonsit

ผศ. /  Assist.Prof.

กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การทดสอบและวัดผลการศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 157

☎ 0-2579-7114
E-mail : feducsr@ku.ac.th

นาง ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ
Mrs.  Chanisvara  Lertamornpong
อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ม.เกษตรศาสตร
สถิติ, หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร, 
การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร

☎ 0-2579-7114 ext.114
E-mail : feducrl@ku.ac.th

นางสาว ชลาธิป  สมาหิโต
Miss  Chalatip  Samahito

ผศ. /  Assist.Prof.

Ph.D.(Early Childhood Education)
U. of North Texas, USA
การศึกษาระดับปฐมวัย

ภายใน / internal line : 1827 ext. 153

☎ 0-2579-7114
E-mail : satchs@ku.ac.th

นาย ชาตรี  ฝายคำตา
Mr.  Chatree  Faikhamta
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนวิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1827 ext. 158

☎ 0-2579-7114
E-mail : feductf@ku.ac.th

นาย ชานนท  จันทรา
Mr.  Charnon  Chuntra

ผศ. /  Assist.Prof.

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ม.เกษตรศาสตร
คณิตศาสตร, การสอนคณิตศาสตร,
หลักสูตรและการสอน

ภายใน / internal line : 02-579-7114 
ext.115

☎ 0-2579-3993
E-mail : feducnc@ku.ac.th

นางสาว ตองตา  สมใจเพ็ง
Miss  Tongta  Somchaipeng
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา)
ม.มหิดล
คณิตศาสตร

☎ 0-2579-7114 ext.120
E-mail : fedutts@ku.ac.th

นาย ทรงชัย  อักษรคิด
Mr.  Songchai  Ugsonkid
อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
การสอนคณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 1827 ext. 116

☎ 0-2579-7114
E-mail : feduscu@ku.ac.th

นางสาว นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ
Miss  Nopphawan  Chimroylarp
อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรและการสอน, 
การสอนภาษาอังกฤษ

ภายใน / internal line : 1827 ext. 141

☎ 0-2579-7114
E-mail : fedunwc@ku.ac.th

นางสาว นฤมล  ยุตาคม
Miss  Naruemon  Yutakom

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Science Education)
The U. of Iowa, USA
การสอนวิทยาศาสตร การผลิตและการ 
พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1880

☎ 0-2579-2030
E-mail : fedunay@ku.ac.th

นาง นาตยา  ปลันธนานนท
Mrs.  Nataya  Pilanthananond

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Secondary Education)
U. of Iowa, USA
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการ 
สอนสังคมศึกษา คานิยมจริยธรรม 
ทักษะการคิด

ภายใน / internal line : 02-579-7114 
ext. 138
E-mail : fedunyp@ku.ac.th
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นาง บุญเรียง  ขจรศิลป

Mrs.  Boonreang  Kajornsin

รศ. /  Assoc.Prof.

Ph.D.(Education)

Michigan State U., USA

สถิติและการออกแบบการวิจัย

ภายใน / internal line : 1827 ext. 126

☎ 0-2579-7114

E-mail : fedubrk@ku.ac.th

นางสาว ปยะนันท  หิรัณยชโลทร

Miss  Piyanan  Hirunchalothorn

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การพัฒนาหลักสูตรการปฐมวัยศึกษา,

ทักษะการคิด,พุทธศาสนากับการศึกษา 

ปฐมวัย

ภายใน / internal line : 1822 ext. 155

☎ 0-2579-7114

E-mail : fedupnht@ku.ac.th

นาย พงศประพันธ  พงษโสภณ

Mr.  Pongprapan  Pongsophon

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรการศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 123

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduppp@ku.ac.th

นางสาว พรทิพย  ไชยโส

Miss  Porntip  Chaiso

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

วิจัยการศึกษา

ภายใน / internal line : 02-942-8277 

ext.1821

☎ 0-2579-2030

E-mail : feduptc@ku.ac.th

นางสาว พรอมพิไล  บัวสุวรรณ

Miss  Prompilai  Buasuwan

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Educational Leadership and 

Policy Studies)

Loyola U. of Chicago, USA

บริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 1876

☎ 0-2942-8670

E-mail : feduplb@ku.ac.th

นางสาว พิกุล  เอกวรางกูร

Miss  Pikun  Angvarangkul

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วิจัยการศึกษา

ภายใน / internal line : 1881 ext. 17

☎ 0-2942-8277 ext.17

E-mail : fedupke@ku.ac.th

นาย มณฑป  ไชยชิต

Mr.  Moldhop  Chaiyachit

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(การอุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริหารอุดมศึกษา บริหารการศึกษา 

อาชีวศึกษา

ภายใน / internal line : 1876

☎ 0-2942-8670

E-mail : fedumdc@ku.ac.th

นาง มธุรส  จงชัยกิจ

Mrs.  Maturos  Chongchaikit

รศ. / Assoc.Prof.

Doctorat de 3 eme Cycle(Linguistique)

U.  Paris VII, France

ภาษาศาสตรประยุกต คอมพิวเตอรชวย

การเรียนการสอนภาษา ภาษาฝรั่งเศส

ภายใน / internal line : 1827 ext. 146

☎ 0-2579-7114

E-mail : fedumrc@ku.ac.th

นางสาว วันดี  เกษมสุขพิพัฒน

Miss  Wandee  Kasemsukpipat

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนคณิตศาสตร

ภายใน / internal line : 1827 ext. 118

E-mail : feduwdk@ku.ac.th
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นางสาว วารุณี  ลัภนโชคดี

Miss  Warunee  Lapanachokdee

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 129

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduwnl@ku.ac.th

นาง วิภารัตน  แสงจันทร

Mrs.  Wiparat  Saengjun

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

หลักสูตรและการสอน

ภายใน / internal line : 1827 ext. 132

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduwrsj@ku.ac.th

นาย วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ

Mr.  Wisut  Wichitputchraporn

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(บริหารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 02-579-7114 ext.151

☎ 0-2942-8670

E-mail : feduwsw@ku.ac.th

นางสาว ศิริรัตน  ศรีสอาด

Miss  Sirirat  Srisa-ard

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

หลักสูตรและการสอน

ภายใน / internal line : 1827 ext. 144

☎ 0-2579-3993

E-mail : sirirat.ar@ku.ac.th

นาย ศุภฤกษ  ทานาค

Mr.  Suppalerk  Tanak

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

หลักสูตรและการสอน

☎ 0-2579-3993 ext.143

E-mail : feduslt@ku.ac.th

นาย สิทธิกร  สุมาลี

Mr.  Sitthikorn  Sumalee

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

หลักสูตรและการสอน,การวัดและประเมิน

ผลการศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 136

☎ 0-2579-3993

E-mail : fedustk@ku.ac.th

นางสาว สิริพร  ทิพยคง

Miss  Siriporn  Thipkong

รศ. / Assoc.Prof.

Ed. D.(Mathematics Education)

The U. of Georgia, USA

คณิตศาสตรศึกษา การสอนคณิตศาสตร 

หลักสูตรและการสอน

☎ 0-2579-7114 ext.119

E-mail : fedusit@ku.ac.th

นาง สุชาดา  นันทะไชย

Mrs.  Suchada  Nanthachai

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Education Administration)

Illinois State U., USA

จริยธรรมวิชาชีพ, การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล, การบริหารกิจกรรมพัฒนา 

ผูเรียน

ภายใน / internal line : 1876

☎ 0-2942-8670

E-mail : feduypnc@ku.ac.th

นางสาว อภิษฐา  จันทรประเสริฐ

Miss  Apisata  Juntaraprasert

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Science Education)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 164

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduapst@ku.ac.th

นางสาว อรพรรณ  บุตรกตัญู

Miss  Oraphan  Butkatunyoo

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปฐมวัยศึกษา

☎ 0-2579-7114 ext.154

E-mail : feduopb@ku.ac.th
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นางสาว เอกรัตน  ศรีตัญู

Miss  Akarat  Sreethunyoo

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรศึกษา

ภายใน / internal line : 1827 ext. 161

☎ 0-2579-7114

E-mail : feduakr@ku.ac.th

นาง วรพิมพ  ถิระวัฒน

Mrs.  Worapim  Thirawat

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาพัฒนาการคอมพิวเตอร

ภายใน / internal line : 1869 ext.103

☎ 0-2940-5391

E-mail : feduwrp@ku.ac.th

นางสาว จิตตินันท  บุญสถิรกุล

Miss  Jittinun  Boonsathirakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ed.D.(Curriculum & Instruction)

U. of Central Florida, USA

จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา 

การแนะแนว จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนและสมาธิ

ภายใน / internal line : 1847,1849,1850 

ext. 105

☎ 0-2942-8677

E-mail : fedujnb@ku.ac.th

นางสาว กรกฎา  นักคิ้ม

Miss  Karakada  Nukkim

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภายใน / internal line : 1847,1849,1850 

ext. 104

☎ 0-2561-4889

E-mail : satkkd@ku.ac.th

นาง มนัสนันท  หัตถศักดิ์

Mrs.  Manasanan  Hatthasak

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผูนำ)

ม.เซนตจอหน

การบริหารการศึกษาและภาวะผูนำ

ภายใน / internal line : 1847,1849,1850 

ext. 106

☎ 0-2942-8780

E-mail : fedumnh@ku.ac.th

นาย มฤษฎ  แกวจินดา

Mr.  Marid  Kaewchinda

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Educational Psychology)

U. of Minnesota, USA

ภายใน / internal line : 1847,1849,1850 

ext. 110

☎ 0-2942-8780

E-mail : fedumrk@ku.ac.th

นาย รุงแสง  อรุณไพโรจน

Mr.  Rungsang  Arunpairojana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Education)

The U. of Queensland, Australia

Educational Psychology

ภายใน / internal line : 1847,1849,1850 

ext. 107

☎ 0-2942-8780

E-mail : fedursa@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  / Head of Department

รองหัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภาคว�ชาจ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว / 

Department of Education Psychology and Guidance

ภายใน / internal line : 1847, 1869, 1849          ☎ 0-2561-4889, 0-2940-5391,          7 0-2561-4889

 0-2942-8677

E-mail : feduwrp@ku.ac.th  URL : http://edupsy.edu.ku.ac.th/
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ภาคว�ชาเทคโนโลยีการศึกษา / Department of Educational Technology

ภายใน / internal line : 1843, 1845                   ☎ 0-2579-7142                   7 0-2942-8673

E-mail : edtech.edu@ku.ac.th  URL : http://edtech.edu.ku.ac.th/

นาวาอากาศตรี สัญชัย  พัฒนสิทธิ์

Sqn.Ldr.  Sunchai  Pattanasith

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1843

☎ 02-942-8674

E-mail : sunchai.p@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

นาง กอบกุล  สรรพกิจจำนง

Mrs.  Kobkul  Sunphakitjumnong

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1843

☎ 0-2942-8674

E-mail : kobkul.s@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

นาย ณรงค  สมพงษ

Mr.  Narong  Sompong

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Development Communication)

U.of Philippines at Los Banos, Philippines

เทคโนโลยีการศึกษา 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1843

☎ 0-2942-8674

E-mail : fedunrs@ku.ac.th

นาย จงกล  แกนเพิ่ม

Mr.  Jongkol  Kanperm

รศ. / Assoc.Prof.

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การเขียนการตูน การออกแบบกราฟค 

คอมพิวเตอรกราฟค เทคโนโลยีการศึกษา

E-mail : fedujkk@ku.ac.th

นาย ไพฑูรย  ศรีฟา

Mr.  Paitoon  Srifa

อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา

ภายใน / internal line : 1843

E-mail : feduptsf@ku.ac.th

นางสาว ศศิฉาย  ธนะมัย

Miss  Sasichaai  Tanamai

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Education)

The U. ofKansas, USA

การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 

นวัตกรรมทางการศึกษา

ภายใน / internal line : 1843

☎ 0-2942-8674

E-mail : fedusct@ku.ac.th

นาย สาโรช  โศภีรักข

Mr.  Saroch  Sopeerak

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1843

☎ 0-2942-8674

E-mail : fedusrsr@ku.ac.th

นาย สุรชัย  ประเสริฐสรวย

Mr.  Surachai  Prasertsaruay

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา 

กิจกรรมกระบวนการกลุม 

การศึกษาทางไกล

ภายใน / internal line : 1843

☎ 0-2942-8674

E-mail : feduscp@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  / Head of Department
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นาย สุวิช  บุตรสุวรรณ

Mr.  Suwich  Budsuwan

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เทคโนโลยีการศึกษา

ภายใน / internal line : 1891

☎ 0-2579-8277 ext.24

E-mail : feduswb@ku.ac.th

ภาคว�ชาพลศึกษา / Department of Psychology Education

ภายใน / internal line : 1833-4 ext. 402, 403                   ☎ 0-2579-7149                   7 0-2942-8671

E-mail : fedusbo@ku.ac.th  URL : http://ped.edu.ku.ac.th/

นาย พีระ  มาลีหอม

Mr.  Peera  Maleehom

ผศ. /  Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา จิตวิทยาการกีฬา

ภายใน / internal line :1836 ext.425

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : feduprm@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาพลศึกษา  

นางสาว กรัณฑรัตน  บุญชวยธนาสิทธิ์

Miss  Karuntharat  Boonchuaythanasit

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Public Health)

Oregon State U., USA

สุขศึกษา, สาธารณสุข, พฤติกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1834,1837 ext. 406

☎ 0-2942-8672

E-mail : fedujdb@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาพลศึกษา  

นาย วรพงษ  แยมงามเหลือ

Mr.  Vorrapong  Yamngamlua

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา, นันทนาการและกีฬา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext.423

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : feduvpy@ku.ac.th
นางสาว กรรวี  บุญชัย

Miss  Kornrawee  Boonchai

รศ. / Assoc.Prof.

Ed.D.(Physical Education)

Oregon State U., USA

การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 

1838, 1857

E-mail : fedukwb@ku.ac.th

นาย โกวิท  ซังพุก

Mr.  Kovit  Sungpook

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 419

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedukvs@ku.ac.th

นาง จุฑามาศ  บัตรเจริญ

Mrs.  Juthamas  Butcharoen

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา, หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, 

การวัดและประเมินผลพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834 ext. 417

☎ 0-2579-7149

E-mail : fedujmb@ku.ac.th

นาย เจริญ  กระบวนรัตน

Mr.  Chareon  Krabuanrat

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา, การฝกสมรรถภาพทางกายม, 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 416

☎ 0-2942-8672

E-mail : feducrk@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาพลศึกษา  / Head of Department
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นาย เจษฎา  เจียระนัย

Mr.  Jessada  Jearranai

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา, Sport Coaching

ภายใน / internal line : 1834 ext. 429

☎ 0-2942-8672

E-mail : fedujdj@ku.ac.th

นาย ชาญชัย  ขันติศิริ

Mr.  Chanchai  Khuntisiri

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

ภายใน / internal line : 1833 ext. 410

☎ 0-2952-8152

E-mail : feducck@ku.ac.th

นาย ชาติชาย  อมิตรพาย

Mr.  Chatchai  Amitpai

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว, การฝกดวย 

น้ำหนัก,กระบี่กระบอง

ภายใน / internal line : 1833,1834 ext. 430

☎ 0-2942-8671

E-mail : feducca@ku.ac.th

พันตรีหญิง ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ

Major  Nutthakritta  Sirisoporn

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

ภายใน / internal line : 1834,1838,1837 

ext. 431

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedunts@ku.ac.th

นาย ณัฐพงศ  สุโกมล

Mr.  Natapong  Sukomol

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการ, การบริหารพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1833,1834,1837 

ext. 432

☎ 0-2942-8671

E-mail : fedunps@ku.ac.th

นางสาว ณัฐยา  แกวมุกดา

Miss  Nattaya  Keowmookdar

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Curriculum and Instruction)

Oregon State U., USA

พลศึกษา, คอมพิวเตอรทางการกีฬา,

การสอนพลศึกษา, Motor learning,

Sport Psychology

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 411

☎ 0-2579-7149

E-mail : nattaya.k@ku.ac.th

นาย เดชศักดิ์  จันทรสวัสดิ์

Mr.  Dejsak  Chansawas

อาจารย / Lecturer

M.Bs.(Physical Education)

Southeastern Oklahoma State  U., USA

การจัดการศึกษา

☎ 0-2579-7149 ext.1855

E-mail : fedudsc@ku.ac.th

นางสาว นพรัตน  ศุทธิถกล

Miss  Nopparat  Suthitakon

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการนันทนาการ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการศึกษา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 426

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedunpr@ku.ac.th

นางสาว นันทนภัส  เกตนโกศัลย

Miss  Sirikhawn  Duangdawprakai

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext.404

☎ 0-2579-7149

E-mail : feduskd@ku.ac.th
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นาย นาทรพี  ผลใหญ

Mr.  Natrapee  Polyai

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 412

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedunppy@ku.ac.th

นาย บุญเลิศ  อุทยานิก

Mr.  Boonlerst  Outayanit

อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา, กีฬาแบดมินตัน, 

วัดและประเมินผลทางพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 428

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedublo@ku.ac.th

นาย ประสบโชค  โชคเหมาะ

Mr.  Prasobchoke  Chokemor

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย, การสอนพลศึกษา, พื้นฐานการ

เปนผูนำ, หลักและวิธีการฝกกีฬาฟุตบอล

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 415

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : fedupccm@ku.ac.th

นาย ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา

Mr.  Prasertsak  Kainakha

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

ภายใน / internal line : 1843 ext. 409

E-mail : fedupskk@ku.ac.th

นาย พรเทพ  ราชรุจิทอง

Mr.  Pornthep  Racharuchithong

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและ

การกีฬา)

ม.บูรพา

จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

ภายใน / internal line : 1834,1837,1838 

ext. 413

☎ 02-579-7147

E-mail : feduptrt@ku.ac.th

นาย มนธีร  จิตตอนันต

Mr.  Manatee  Jit-Anan

อาจารย / Lecturer

M.A.(Health and Kinesiology)

Southeastern Louisiana U., USA

Health and Kinesiology

E-mail : fedumtj@ku.ac.th

นาง เรณุมาศ  มาอุน

Miss  Ranumas  Ma-oon

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สุขศึกษา, วิจัยทางสุขศึกษา

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 1838 

ext. 407

☎ 0-2942-8671

E-mail : fedurmm@ku.ac.th

นาย วิชาญ  มะวิญธร

Mr.  Wichan  Mawinthorn

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การประเมินทางพลศึกษา, กีฬาฟุตบอล

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 1838 

ext. 418

☎ 0-2579-7149

E-mail : feduwcm@ku.ac.th

นาย วิบูลย  ชลานันต

Mr.  Vibool  Jalanant

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษาหลักและวิธีการสอนพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1833 ext. 420

☎ 0-2942-8671-2

E-mail : feduvbj@ku.ac.th
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วาที่รอยตรี ศักดิภัทร  เฉลิมพุฒิพงศ
Acting Sub Lt.  Sakdipat  
Chalermputipong
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(นันทนาการ)
ม.เกษตรศาสตร
นันทนาการ

☎ 0-2942-8671-2
E-mail : feduspc@ku.ac.th

นาย สมบัติ  ออนศิริ
Mr.  Sombat  Onsiri

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(พลศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา การวัดและประเมินผลทาง 
พลศึกษา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 1838 
ext. 431

☎ 0-2579-7149
E-mail : fedusbo@ku.ac.th

นาย สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย
Mr.  Supat  Teravecharoenchai

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)
ม.มหิดล
สาธารณสุขศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 1838

☎ 0-2579-7149
E-mail : feduspv@ku.ac.th

นาย สุริยัน  สุวรรณกาล
Mr.  Suriyan  Suwankan
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
ภาษา, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,
กิจกรรมทางกาย, การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

ภายใน / internal line : 1833,1834 
ext. 414

☎ 0-2942-8671
E-mail : fedusys@ku.ac.th

นางสาว สุวิมล  ตั้งสัจจพจน
Miss  Suvimol  Tangsujjapoj

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Recration Administration)
New York  U., USA
หลักสูตรและการสอนพลศึกษา, 
การบริหารนันทนาการ,
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834 ext. 424

☎ 0-2942-8672
E-mail : fedusut@ku.ac.th

นางสาว อวยพร  ตั้งธงชัย
Miss  Ouaypon  Tungthongchai
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
พลศึกษา

ภายใน / internal line : 1834, 1837, 1838 
ext. 427

☎ 0-2579-7149
E-mail : feduoptc@ku.ac.th

นางสาว อัจฉรา  เสาวเฉลิม
Miss  Achara  Soachalerm
อาจารย / Lecturer

ค.ด.(พลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, สุขศึกษา, 
มัคคุเทศก

☎ 0-2942-8671-2 ext. 422
E-mail : feduacr@ku.ac.th

ภาคว�ชาอาช�วศึกษา / Department of Vocational Education

ภายใน / internal line : 1825                   ☎ 0-2579-7143                   7 0-2579-0203

E-mail : fedu.ve@ku.ac.th  URL : http://voc.edu.ku.ac.th

นาย สุรชัย  จิวเจริญสกุล

Mr.  Surachai  Jewcharoensakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Vacational Education)

ม.เกษตรศาสตร

การประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาติ 

การจัดการธุรกิจอาหารไทย การฝกอบรม

E-mail : feduscj@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  / Head of Department
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รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นาง จุฬารัตน  วัฒนะ
Mrs.  Jularat  Wattana
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Agricultural Education)
U. of the Philippines at Los Banos, 
Philippines
การสอนทางการศึกษาเกษตร หลักสูตร
และการประเมินโครงการ

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedujrw@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นางสาว นฤมล  ศราธพันธุ
Miss  Narumon  Saratapun
ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(อาชีวศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
คหกรรมศาสตรศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 286

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedunms@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นาย ภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร
Mr.  Pattarawat  Jeerapattanatorn
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Extension Education)
U. of the Philippines at Los Banos, 
Philippines
Vocational Education, Business 
Education, Educational Technology, 
Extension Education

ภายใน / internal line : 1825 ext. 269

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedupwj@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นาย วิกร  ตัณฑวุฑโฒ
Mr.  Vikorn  Tantawutho
รศ. / Assoc.Prof.

Ed. D.(Adult & Continuing Education)
Texas Woman's U., USA
การศึกษาผูใหญ การเรียนการสอน 
การวิจัย

ภายใน / internal line : 1825 ext. 279

☎ 0-2579-7143
E-mail : feduvkt@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นาย สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล
Mr.  Sutithep  Siripipattanakoon
อาจารย / Lecturer

ค.อ.ม.,ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 
ม.เกษตรศาสตร
อาชีวศึกษา, การบริหารการศึกษา, 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,
การประเมินหลักสูตร

ภายใน / internal line : 1825 ext. 278

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedustt@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา  
นาย อนุชัย  รามวรังกูร
Mr.  Anuchai  Ramwarungkura
อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
บริหารธุรกิจ, การจัดการ, 
การพัฒนาทรัพยากร, การประกันคุณภาพ

E-mail : feduacrk@ku.ac.th

นาง กฤษณา  ไพศาล
Mrs.  Kritsana  Paisarn
อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนคหกรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1825, 1830 
ext. 270

☎ 0-2579-7143
E-mail : feduknp@ku.ac.th
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นาง จินตนา  กาญจนวิสุทธิ์
Mrs.  Chintana  Kanjanavisut
อาจารย / Lecturer

ค.อ.ด.(การบริหารอาชีวศึกษา)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง
อาชีวศึกษา, วัดผลและประเมินผล, 
คหกรรมศาสตร, จิตวิทยา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 282

☎ 0-2579-7143
E-mail : feducnk@ku.ac.th

นาย ชัยฤทธิ์  โพธิสุวรรณ
Mr.  Chairit  Photisuvan

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Adult and Extension Education)
Iowa State U., USA
การศึกษาผูใหญ ฝกอบรม การวิจัย

ภายใน / internal line : 1825 ext. 281

☎ 0-2579-7143
E-mail : feducrp@ku.ac.th

นางสาว ชีพสุมน  รังสยาธร
Miss  Shiepsumon  Rungsayatorn

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Adult Education)
The U. of New England,Australia
คหกรรมศาสตรศึกษา การศึกษาผูใหญ 
วิจัย ประเมินผล

ภายใน / internal line : 1825 ext. 284

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedusmr@ku.ac.th

นาง ณัฏฐวิชิดา  เลิศพงศรุจิกร
Mrs.  Nutwichida  Lertpongrujikorn
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภายใน / internal line : 1825 ext. 276

☎ 0-2942-8255
E-mail : fedundl@ku.ac.th

นางสาว นงลักษณ  มโนวลัยเลา
Miss  Nongluck  Manowaluilou
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Career & Technical Education)
U. of Missouri, USA
Career & Technical Education

ภายใน / internal line : 1825 ext. 276
E-mail : fedunlm@ku.ac.th

นางสาว นลินรัตน  รักกุศล
Miss  Nalinrat  Rakkusol
อาจารย / Lecturer

ค.ด.(พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สังคมวิทยาการศึกษา, การจัดการทรัพยากร 
มนุษย, พัฒนศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 260
E-mail : fedunrr@ku.ac.th

นาย ปยะพงษ  ไสยโสภณ
Mr.  Piyapong  Saisophon
อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(การศึกษาผูใหญ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษา,การศึกษาผูใหญ, การฝกอบรมและ
วิจัยทางการศึกษาพัฒนาบุคคล

ภายใน / internal line : 1825 ext. 280

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedupyps@ku.ac.th

นาย พนิต  เข็มทอง
Mr.  Panit  Khemtong

รศ. / Assoc.Prof.

Ed.D.(Agricultural Education)
Oklahoma State U., USA
เทคนิคการฝกอบรม มาตรฐานและการ 
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ภายใน / internal line : 4505

☎ 0-2942-8190
E-mail : fedupnk@ku.ac.th

นาง พัชรา  วาณิชวศิน
Mrs.  Patchara  Vanichvasin
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Educational Leadership)
ม.อัสสัมชัญ
ภาวะผูนำ, การบริการจัดการ, การบริการ 
พรัพยากรมนุษย, เทคนิคการสอน

ภายใน / internal line : 1825 ext. 260
E-mail : feduprv@ku.ac.th

นาง เมธินี วงศวานิช  รัมภกาภรณ
Mrs.  Methinee Wongwanich  
Rumpagaporn
อาจารย / Lecturer

Ed.D.(Information and Communication)
The U. of Adelaide, Australia
เศรษฐศาสตร

E-mail : fedumnw@ku.ac.th
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นางสาว วรัทยา  ธรรมกิตติภพ
Miss  Varataya  Thammakittipob
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
อาชีวศึกษา, การวิจัยและประเมินผล, 
การประกันคุณภาพ สมรรถนะวิชาชีพ

ภายใน / internal line : 1825 ext. 267

☎ 0-2579-0203
E-mail : feduvyt@ku.ac.th

นาย สมภพ  สุวรรณรัฐ
Mr.  Sompop  Suwannarat
อาจารย / Lecturer

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
อาชีวศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 265

☎ 0-2579-7143 ext.265
E-mail : feduspsr@ku.ac.th

นางสาว สมสุดา  ผูพัฒน
Miss  Somsuda  Pupatana
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Agricultural Education)
U. of Phillippines, USA
หลักสูตรและการสอน 
การประเมินดานอาชีวศึกษา

E-mail : fedusdp@ku.ac.th

นาย สรเดช  จั่นบานโขด
Mr.  Soradej  Chanbancord
นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(วิทยาศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร

นาง สุวรรณา  นาควิบูลยวงศ
Mrs.  Suwanna  Narkwiboonwong
อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
การบริหารการศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 263

☎ 0-2579-7143
E-mail : fedusnnw@ku.ac.th

นางสาว อรนุช  หงษาชาติ
Miss  Oranuch  Hongsachat
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนคหกรรมศาสตร, 
การวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภายใน / internal line : 1825 ext. 283

☎ 0-2579-7143
E-mail : feduonh@ku.ac.th

นางสาว อังคณา  ออนบุญเอื้อ
Miss  Aungkana  Onbun-Uae
อาจารย / Lecturer

Ed.D.(Early Childhood Education)
U. of North Texas, USA
การปฐมศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 285
E-mail : feduakn@ku.ac.th

นาง อารยา  เกษมณี

Mrs.  Araya  Kesmanee

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนธุรกิจศึกษา

ภายใน / internal line : 1825 ext. 275

☎ 0-2579-7143

E-mail : feduary@ku.ac.th
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อาจารยใหญ  / Principal

นางสาว ศศิธร  จางภากร

Miss  Sasithorn  Changpakorn

ผศ. / Assist.Prof.

Ed.D.(Educational Studies)

U. of Northern Colorado, USA

การประถมศึกษา, ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800

E-mail : fedusstc@ku.ac.th

รองอาจารยใหญ  

นาง ปรียา  บุญญสิริ

Mrs.  Preeya  Boonyasiri

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

มัธยมศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.303,115

E-mail : satpyn@ku.ac.th

รองอาจารยใหญ  

นางสาว สุรีพันธ  เกียนวัฒนา

Miss  Suriphan  Keanwattana

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.107

E-mail : feduspk@ku.ac.th

รองอาจารยใหญ  

นาง นลินี  วิริยะวัฒนะ

Mrs.  Nalinee  Viriyavathana

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.106

E-mail : satnnv@ku.ac.th

รองอาจารยใหญ  

นาง เสารรัตน  ภัทรฐิตินันท

Mrs.  Sawrarat  Patarathitinant

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext. 106

E-mail : satsrn@ku.ac.th

นางสาว กรกช  เจริญสุข

Miss  Korakoch  Charoensuk

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทย, การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.302

E-mail : satkrk@ku.ac.th

นาย กรรชิต  บุญสุวรรณ

Mr.  Kanchit  Boonsuwon

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.บ.(การฝกและการจัดการกีฬา)

ว.พลศึกษาจ.ชลบุรีสมทบกับวค.ฉะเชิงเทรา

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.515,832

E-mail : satkcb@ku.ac.th

นาง กรรณิการ  ธีรเวชเจริญชัย

Mrs.  Kannikar  Teravecharoenchai

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : satknt@ku.ac.th

โรงเร�ยนสาธ�ตแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยว�จัยและพัฒนาการศึกษา / 

Kasetsart University Laboratory School Bangkhen Campus Educational 

Research and Development Center

ภายใน / internal line : 1517-9                  ☎ 0-2942-8800-9                  7 0-2942-8093

E-mail : satrsa@ku.ac.th  URL : http://www.kus.ku.ac.th/
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นาย กรัยวิเชียร  นอยวิบล

Mr.  Krivichian  Noyvibol

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext. 701, 830

E-mail : fedukhn@ku.ac.th

นาง กฤติยา  เรวัต

Mrs.  Krittiya  Revat

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext. 605

E-mail : satktr@ku.ac.th

นาย กฤษณะ  สีดานุพนธุ

Mr.  Krisana  Sidanubhon

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext. 116

E-mail : feduksns@ku.ac.th

นาง กฤษณา  ชินสิญจน

Mrs.  Krissana  Shinnasin

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ม.(ชีววิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยาศาสตร, ชีววิทยา

☎ 0-2942-8800 ext. 506

E-mail : fedukns@ku.ac.th

นางสาว กฤษณา  โภคพันธ

Miss  Krisana  Pokpun

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(มัธยมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext. 513

นางสาว กอบสุข  บุญปาล

Miss  Khobsook  Boonpal

อาจารย / Lecturer

คศ.บ.(คหกรรมศาสตร)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

งานโภชนาการ

☎ 0-2942-8800 ext. 856

E-mail : feduksb@ku.ac.th

นางสาว กัญญาวีร  ธรรมจินดา

Miss  Kanyavee  Tumchinda

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ภาษาไทย)

วค.จันทรเกษม

ภาษาไทย, งานบาน

☎ 0-2942-8800 ext. 880, 881

นางสาว กัณฑิมา  เนียมโภคะ

Miss  Kuntima  Neamphoka

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext. 304

E-mail : fedugmn@ku.ac.th

นาง กานดา สกุลธนะศักดิ์  มัวร

Mrs.  Kanda Sakulthanasakd  Moore

ผศ. / Assist.Prof.

Ed.D.(Education)

The U. of New South Wales, Australia

การสอนภาษาตาวประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext. 603, 515

E-mail : feduksm@ku.ac.th

วาที่รอยตรี กิตติกร  ธรรมวิริยะศิริ

Acting Sub Lt.  Kittikorn  Thamwiriyasiri

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(พลศึกษา)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext. 602, 830

นาย แกว  กาแกว

Mr.  Kaew  Kakaew

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext. 302, 304

E-mail : fedukaew@ku.ac.th
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นาย ขวัญชัย  ลัดดาวัลย

Mr.  Kwanchai  Laddawan

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

งานวัสดุและสื่อการสอน

☎ 0-2942-8800 ext.840

E-mail : fedukclw@ku.ac.th

นาย คมกริช  แมนยำ

Mr.  Komgrit  Manyam

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ธุรกิจศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.119

E-mail : fedukgm@ku.ac.th

นาง คัมธิกา  เนินลพ

Mrs.  Khamthika  Nernlop

อาจารย / Lecturer

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.ศิลปกร

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.304

นางสาว เครือวัลย  ปาวิลัย

Miss  Kruawan  Pawilai

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.117,703

E-mail : fedukwpl@ku.ac.th

นางสาว จรรยา  สมิงวรรณ

Miss  Chanya  Samingwan

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,701

E-mail : feducys@ku.ac.th

นาย จักรพงศ  อิทธิกุล

Mr.  Jakrapong  Ithikul

อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)

ม.ศิลปกร

ศิลป

☎ 0-2942-8800 ext.515,612

นางสาว จันทปภา  วิชิตชลชัย

Miss  Jantapapa  Vichitcholchai

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศิลปกร

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : fedujpv@ku.ac.th

นางสาว จารุมาลย  ตรีมาศ

Miss  Jarumaan  Trimas

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.513

E-mail : satjrt@ku.ac.th

นางสาว จิดาภา  เนติบัณฑิต

Miss  Jidapa  Netibundit

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : satjdp@ku.ac.th

นางสาว จิตติมา  พิศาภาค

Miss  Jittima  Pisapak

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.706

นางสาว จิรดา  บุญอารยะกุล

Miss  Chirada  Boonarayakul

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.605

E-mail : feducrd@ku.ac.th
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นางสาว จิรนันท  บุญเรือน

Miss  Jiranan  Boonruang

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.701

นางสาว ชญานิน  ภูเจริญ

Miss  Chayanin  Phujaroen

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.304

นาย ชัชวาลย  กุลโกวิท

Mr.  Chatchaval  Kulkovit

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : feducvk@ku.ac.th

นาย ชัยวัฒน  บำรุงจิตต

Mr.  Chaiwatt  Bumrungchit

รศ. / Assoc.Prof.

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อุตสาหกรรมศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.821

E-mail : feducwb@ku.ac.th

นางสาว ชาริณี  หวาจีน

Miss  Charinee  Wajeen

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : feducnw@ku.ac.th

นาง ชื่นใจ  นาเมืองรักษ

Mrs.  Chuenjai  Namangrak

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษาปฐมวัย

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : feducjn@ku.ac.th

นางสาว ชุลีณี  พาหุรัตน

Miss  Chuleenee  Pahurat

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(วิทยาศาสตรฟสิกส)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การสอนฟสิกส

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : satclp@ku.ac.th

นางสาว ญาดา  คุมแกว

Miss  Yada  Koomkaew

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.605,201

E-mail : feduydk@ku.ac.th

นาย ฐากูร  เหมยะรัตน

Mr.  Thakoon  Hamyarat

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ศิลปกรรมหัตถกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : fedutkh@ku.ac.th

นาง ฐาปนีย  ธัญญพานิช

Mrs.  Tapanee  Thunyapanich

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา,ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : sattpt@ku.ac.th

นาง ณัชชา  สุดลาภา

Mrs.  Nuchcha  Sudlapa

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.706

E-mail : feduncsp@ku.ac.th
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นางสาว ณัฐฐากร  ถนอมตน

Miss  Nuttakorn  Thanomton

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษาปฐมวัย

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : satnkt@ku.ac.th

นางสาว ณัฐณิชา  รื่นบุญ

Miss  Natnicha  Ruenboon

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : feduncr@ku.ac.th

นาง ณิชกมล  แกนเพิ่ม

Mrs.  Nichakamol  Kanperm

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มาตรกรรมและการประเมินผล, 

คณิตศาสตร, การวัดและการประเมินผล 

การศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : satnkk@ku.ac.th

นาย ดนันท  ศุภภัทรานนท

Mr.  Dhananta  Supabhattrananta

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

งานหองสมุดและศูนยสื่อการเรียนรู

☎ 0-2942-8800 ext.840,847

E-mail : satdns@ku.ac.th

นางสาว ดนุชา  ปนคำ

Miss  Danucha  Ponkhum

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การประถมศึกษา, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800

E-mail : satdcp@ku.ac.th

นางสาว ดรุณวรรณ  แกวหนูนวล

Miss  Darunwan  Kaewnunaul

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.701

E-mail : fedudwk@ku.ac.th

นาง ดวงเดือน  แข็งขัน

Mrs.  Duangduan  Khaengkhan

ผศ. / Assist.Prof.

M.A.(Linguistics)

Poona U., India

ภาษาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : satddk@ku.ac.th

นางสาว ดารณี  อุทัยรัตนกิจ

Miss  Daranee  Utairatanakit

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(School Psychology)

Texas Woman's U., USA

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800

E-mail : fedudnu@ku.ac.th

นาย ทรงพล  ภาณุภาส

Mr.  Songphon  Panupat

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.605,850

E-mail : feduspp@ku.ac.th

นาย ทรงวุฒิ  คิดควร

Mr.  Songwut  Kidkuan

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.709,830

E-mail : feduswk@ku.ac.th
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นาง ทวีพร  ดิษฐคำเริง

Mrs.  Thaveeporn  Ditcomerung

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : fedutpd@ku.ac.th

นางสาว ทัศนี  กิตติไชย

Miss  Tasnee  Kittichai

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

คหกรรมศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.602,823

E-mail : fedutnk@ku.ac.th

นางสาว ทัศพร  สุวรรณปกษ

Miss  Tussaporn  Suwannapak

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.707

นาง ทิพยวรรณ  วงศทองศรี

Mrs.  Tippawan  Vongthongsri

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มัธยมศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.102,506

E-mail : fedutiv@ku.ac.th

นางสาว ทิพาวรรณ  สมิตเมฆ

Miss  Tipawan  Smitmegh

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.201

E-mail : sattpw@ku.ac.th

นาย ธัชทฤต  เทียมธรรม

Mr.  Thattharit  Thiamtham

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตรวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : fedutrt@ku.ac.th

นาย ธัญวรรธน  ชาญอาวุธ

Mr.  Thanyawat  Chanarvut

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

อุตสาหกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.883,820

E-mail : fedutwc@ku.ac.th

นาง นพวรรณ  คนึงชัยสกุล

Mrs.  Noppawan  Kaneungchaisakul

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : fedunwk@ku.ac.th

นางสาว นฤชล  นิยาภรณ

Miss  Naruchon  Niyaporn

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(ศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : feduncn@ku.ac.th

นาง นฤภร  รุจิเรข

Mrs.  Narueporn  Rujirek

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม(การสอนภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : satnpr@ku.ac.th
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นางสาว นฤมล  ทวีพันธ

Miss  Nareumol  Taweephan

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.709

นาง นอมพร  เสนหธรรมศิริ

Mrs.  Nomporn  Sanaetammasiri

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา (งานบาน)

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : fedunas@ku.ac.th

นาง นิภาพร  วงศเกษม

Mrs.  Nipaporn  Wongkasem

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การปฐมศึกษา)

วค.จันทรเกษม

การประถมศึกษา, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : satnpw@ku.ac.th

นางสาว นุชจรี  บุญธรรม

Miss  Nuchjaree  Boonthum

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,117

E-mail : fedunrb@ku.ac.th

นางสาว เนตรบุญ  บุญรัตนกรกิจ

Miss  Netboon  Boonyaratanakornkit

อาจารย / Lecturer

M.A.(Special Education)

U. of Northern Colorado, USA

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : satnbb@ku.ac.th

นาง เนรมิตร  จันทรเจียวใช

Mrs.  Neramit  Chanchauchai

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : fedunmc@ku.ac.th

นาย บุญรื่น  ปานประสงค

Mr.  Boonruen  Panprasong

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การบริหารการศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.605

E-mail : satbrp@ku.ac.th

นาง บุษรินทร  วรบวร

Mrs.  Bussarin  Worabovorn

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร - พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,831

E-mail : satbrw@ku.ac.th

นางสาว เบญจพร  ปณฑพลังกูร

Miss  Benjaporn  Pantapalang

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : fedubpp@ku.ac.th

นาง เบญจภรณ  จันทรศิริ

Mrs.  Banjaporn  (null)

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ชีววิทยา)

ส.ราชภัฏพระนคร

วิทยาศาสตรชีววิทยา

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : fedubpps@ku.ac.th

นาง ประทุม  อัตชู

Mrs.  Prathum  Attachoo

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร, ชีววิทยา

☎ 0-2942-8800 ext.300

E-mail : satpta@ku.ac.th
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นาง ประภาพร  วงศศิริ

Mrs.  Prapaporn  Wongsiri

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.117

นาง ประภาวดี  ปลอดมณี

Mrs.  Prapavadee  Prodmanee

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : opdsm@ku.ac.th

นาย ประวิทย  แซเตีย

Mr.  Pravit  Satia

รศ. / Assoc.Prof.

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ศิลปศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.616,601

E-mail : satpvs@ku.ac.th

นาง ปราณี  ทวิวรดิลก

Mrs.  Pranee  Thavivoradilok

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : satpnt@ku.ac.th

นาย ปราโมทย  บุญญสิริ

Mr.  Pramote  Boonyasiri

อาจารย / Lecturer

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.513

E-mail : satpbs@ku.ac.th

นาง ปริณดา  คุณาวิชชา

Mrs.  Parinda  Kunawidcha

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(สังคมศึกษาและจิตวิทยาการปรึกษา

และแนะแนว)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.606

นาย ปรีดา  สุขประเสริฐ

Mr.  Preeda  Sukpasert

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.209

E-mail : fedupds@ku.ac.th

นางสาว ปรียา  บุญวศิน

Miss  Preeya  Boonwasin

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, 

การงานอาชีพ

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : fedupyb@ku.ac.th

นางสาว ปาณิกา  คงประเสริฐ

Miss  Panika  Kongprasert

อาจารย / Lecturer

วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานบาน, งานเกษตร

☎ 0-2942-8800 ext.117

นางสาว ปาริชาด  สุภักวัฒนะ

Miss  Parichart  Suphakwattana

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สุขภาพจิต)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800

E-mail : fedupcrc@ku.ac.th
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นางสาว ปยวรรณ  รัตนภานุศร
Miss  Piyawan  Rattanapanusorn
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-
ลาดกระบัง
คอมพิวเตอร

☎ 0-2942-8800 ext.609,610
E-mail : fedupwr@ku.ac.th

นาง ปยาภรณ  วิวัฒนวงศธร
Mrs.  Piyaporn  Wiwatwongthorn
พยาบาลชำนาญการชำนาญการ

วทบ.(พยาบาลและผดุงครรภ)
ม.มหิดล

☎ 0-2942-8800 ext.703
E-mail : feduppa@ku.ac.th

นาง เปรมฤดี  เนื้อทอง
Mrs.  Pramrudee  Nuethong
ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.308,205,207
E-mail : feduprn@ku.ac.th

นาง ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน
Mrs.  Pakamas  Nantajeewarawat
อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ม.เกษตรศาสตร
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505
E-mail : fedupmn@ku.ac.th

นาง ผลทาน  ศรีณรงค
Mrs.  Phonthan  Srinarong
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.845
E-mail : fedupsr@ku.ac.th

นางสาว พจมาลย  ขันแกว
Miss  Pojjamarn  Khunkaew
อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.207
E-mail : fedupmk@ku.ac.th

นาง พรทิพย  แกวบุญเรือง
Mrs.  Pornthip  Keoboonrueng
ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.709
E-mail : feduptk@ku.ac.th

นางสาว พรทิพย  สุนทรนันท
Miss  Porntip  Soontornnun
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนคหกรรมศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.515,823
E-mail : feduptsn@ku.ac.th

นาง พรพนา  วัฒนเสรี
Mrs.  Pornpana  Wattanaseree
อาจารย / Lecturer

Ed.D.(Information,Communication)
U. Paris-VII., France
การสอนภาษาฝรั่งเศส

☎ 0-2942-8800 ext.513
E-mail : fedupnw@ku.ac.th

นางสาว พรพรรณ  เลียบสวัสดิ์
Miss  Pornpan  Liabsawad
อาจารย / Lecturer

M.A.(Special Education)
U. of Northern Colorado, USA
การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.701,709
E-mail : satppl@ku.ac.th

นางสาว พรมารินทร  สุทธจิตตะ
Miss  Pornmarin  Suddhachitta
ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.707
E-mail : fedupos@ku.ac.th
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นาง พรรณพิศ  ภาณุภาส

Mrs.  Panpit  Panupat

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : fedupan@ku.ac.th

นาง พรรตนฤน  เพชรวิวรรธน

Mrs.  Phatnarin  Phetwiwat

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : fedupnpw@ku.ac.th

นางสาว พรรัตน  สุวรรณรัตน

Miss  Pornrat  Suwannarat

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.606,608

E-mail : satprs@ku.ac.th

นาย พรศักดิ์  นากชื่น

Mr.  Pornsakdi  Nakchuen

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนพลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,832

E-mail : satpsn@ku.ac.th

นาย พฤกษา  กิ้วสระทรัพย

Mr.  Pruksa  Kiwsasub

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,831

นาง พัชรา  อภิชาตมานนท

Mrs.  Patchara  Sornkitmun

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษาปฐมวัย, การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : fedupcr@ku.ac.th

นาย พัฒนธนันตร  ตนานุประวัติ

Mr.  Phatthanan  Tananuprawat

อาจารย / Lecturer

วท.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.605,830

E-mail : satant@ku.ac.th

นางสาว พันธุวดี  จิระชัย

Miss  Panwadee  Jirachai

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

ม.เชียงใหม

การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.605

E-mail : fedupdj@ku.ac.th

นางสาว พิชยา  เจียไพบูลย

Miss  Pitchaya  Chiaphaibul

นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร
☎ 0-2942-8800 ext.856

E-mail : fedupyc@ku.ac.th

นาง พินยารัก  โทนหงษา

Mrs.  Pinyalak  Thonhongsa

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : feduplt@ku.ac.th

นางสาว พิมพใจ  ทองกร

Miss  Pimjai  Thongkorn

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ค.บ.(ภาษาไทย)

ส.ราชภัฏเทพสตรี

ภายใน / internal line : 1517

☎ 0-2942-8800 ext.113
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นาง พูนศิริ  แกวเพ็ง

Mrs.  Poonsiri  Krewpeng

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.205,207

E-mail : fedupsrk@ku.ac.th

นางสาว พูลศิริ  กิจวรรณ

Miss  Poolsiri  Kitchawan

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร (เคมี), คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.513

E-mail : satpsk@ku.ac.th

นางสาว เพ็ญนภา  แสงสระศรี

Miss  Phennapar  Sangsasri

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : fedupps@ku.ac.th

นางสาว เพ็ญพิชชา  ลีลาเสริมสิริ

Miss  Penpitcha  Leelasermsiri

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(ศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพรอง 

ทางสติปญญา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สุขศึกษา, การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : satmnl@ku.ac.th

นาง เพ็ญศรี  แสวงเจริญ

Mrs.  Pensri  Sawangchareon

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.116,303

E-mail : satpss@ku.ac.th

นางสาว ภัทิรา  อรุณรัตน

Miss  Pattira  Arunrat

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : feduptr@ku.ac.th

นาย ภาธร  พงศไพจิตร

Mr.  Partorn  Phongpaijit

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป-ชีววิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.515

นาง ภานุวัฒน  จิระกรานนท

Mrs.  Phanuwat  Chirakranont

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ประถมศึกษา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : fedupnc@ku.ac.th

นาง ภาวนา  ภูมิศรีสอาด

Mrs.  Pawana  Poomsrisa-ard

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.205,207

E-mail : satpnp@ku.ac.th

นาย ภู  ศิริเพชร

Mr.  Phu  Siriphet

อาจารย / Lecturer

M.Ed.(Special Support Education)

Hiroshima U., Japan

ภาษาอังกฤษ, การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : feduphu@ku.ac.th
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นาง มณฑา  นิระทัย

Mrs.  Montha  Niratai

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตรการสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.303,308

E-mail : satmtn@ku.ac.th

นางสาว มณฑา  หิรัญบัฏ

Miss  Montha  Hiranyabat

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษาปฐมวัย, วิทยาศาสตร, 

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : fedumth@ku.ac.th

นางสาว มลฤดี  ฐิติชัยมงคล

Miss  Monrudee  Thitichaimongkul

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ม.รามคำแหง

ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.505,502

นางสาว มะลิ  สมหมาย

Miss  Mali  Som-mai

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(สังคมศึกษา)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.302

นาย มานะ  ทรงไตรย

Mr.  Mana  Thongtrai

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดนตรีศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.117,132

นาง มาลินท  อิทธิรส

Mrs.  Malin  Itthiros

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.500,502

E-mail : satmli@ku.ac.th

นาง มุทิตา  หวังคิด

Mrs.  Muthita  Wangkid

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

ประยุกต)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.610

E-mail : satmtw@ku.ac.th

นาย เมธี  ศิลา

Mr.  Matee  Sila

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร - พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.701,830

นาย ยุทธนา  วงษทันท

Mr.  Yuttana  Wongthan

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษา)

ส.ราชภัฎพระนคร

งานชาง

☎ 0-2942-8800 ext.602,820

E-mail : feduytw@ku.ac.th

นาง ยุพาพร  ทองตั้ง

Mrs.  Yupaporn  Tongtung

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.832

E-mail : feduyut@ku.ac.th
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นาง เยาวนารถ  โพธิ์มี

Mrs.  Yaovanat  Pomee

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การประถมศึกษา)

วค.สวนดุสิต

ประถมศึกษา, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.205

E-mail : feduynp@ku.ac.th

นาย รวิศุทธ  วาดี

Mr.  Rawisut  Wadee

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ภาษาไทย)

ส.ราชภัฏนครปฐม

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.117

นาย รวีโรจน  จันทรหอม

Mr.  Raweeroch  Chunhom

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,832

E-mail : satptc@ku.ac.th

นาง ระเบียบ  ลาภเกิน

Mrs.  Rabiab  Larpkern

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร-ดนตรีไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดุริยางคศาสตร ดนตรีไทย

☎ 0-2942-8800 ext.613

E-mail : fedurbl@ku.ac.th

นาง ระพีพร  ศุภมหิธร

Mrs.  Rapeeporn  Suphamahitorn

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.701,711

E-mail : fedurps@ku.ac.th

นางสาว ระวีวรรณ  พวงวิจิตร

Miss  Raweewan  Puangwijit

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.130

E-mail : fedurwp@ku.ac.th

นาย รังสรรค  โสวัณณะ

Mr.  Rangson  Sowanna

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

วค.พระนคร

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.201

E-mail : fedurss@ku.ac.th

นาย รัชกฤช  คงพินิจบวร

Mr.  Rachakrit  Kongpinichbovorn

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ดนตรีศึกษา )

ส.ราชภัฎพระนคร

ดนตรีศึกษา (สากล)

☎ 0-2942-8800 ext.506,613

นางสาว รัชฎา  ทับเทศ

Miss  Rachada  Tubtes

อาจารย / Lecturer

M.A.(Education and Professional 

Development)

U. of East Anglia, UK

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.302

E-mail : fedurdt@ku.ac.th

นางสาว รัชฎาภรณ  พานิช

Miss  Rachadaporn  Panich

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

ม.ขอนแกน

ประถมศึกษา, การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : satrdp@ku.ac.th
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นางสาว รัตติกาล  นิยมเอี่ยม

Miss  Rattikan  Niyomeam

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.813

นาง รุงพันธุ  สดเจริญ

Mrs.  Rungpan  Sodcharern

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.บ.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

การประถมศึกษา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : satrps@ku.ac.th

นางสาว รุงฤดี  ลุมรอย

Miss  Rungrudee  Lumroy

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.302

E-mail : fedurdl@ku.ac.th

นาง รุจิรา  ชุมแวงวาป

Mrs.  Rujira  Chumvangvapee

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรกิจศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.606,609

E-mail : fedurjc@ku.ac.th

นาง ลัดดาวัลย  ศรีสวัสดิ์พงษ

Mrs.  Laddawan  Srisawatphong

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.812,515

E-mail : satlds@ku.ac.th

นาง ลัดดาวัลย  สุวรรณโชติ

Mrs.  Laddawan  Suwannachote

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

คอมพิวเตอร

☎ 0-2942-8800 ext.610,611

นาง ลำดวน  ทองพรหม

Mrs.  Lamduan  Tongprom

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : satldt@ku.ac.th

นางสาว วงจันทร  ยวงศรี

Miss  Wongchan  Youngsri

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(นาฏศิลป)

วค.สวนสุนันทา

ดนตรี  นาฏศิลป

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : satwcy@ku.ac.th

วาที่รอยโท วงษสถิตย  วัฒนเสรี

Acting Lt.  Wongsatit  Wattanaseree

อาจารย / Lecturer

ค.ด.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.506,850

E-mail : satwsw@ku.ac.th

นางสาว วยากร  อรุณรัตน

Miss  Wayakorn  Arunrat

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.117

นางสาว วรพรรณ  สังขเวช

Miss  Vorapun  Sungkawach

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)

ม.มหิดล

สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : feduvps@ku.ac.th



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

คณ
ะศึกษาศาสตร คณ

ะศ
ึกษ

าศ
าส
ตร


นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 273

คณ
ะศึกษาศาสตร คณ

ะศ
ึกษ

าศ
าส
ตร


นาง วรรณา  โรจนะบุรานนท
Mrs.  Vanna  Rojanaburanon
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(คณิตศาสตร)
วค.พระนคร
คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.606
E-mail : feduvnr@ku.ac.th

นางสาว วรรณา  สุติวิจิตร
Miss  Wanna  Sutivijit
รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย (ประถมศึกษา)

☎ 0-2942-8800 ext.707
E-mail : satwns@ku.ac.th

นาง วราภรณ  มีหนัก
Mrs.  Waraporn  Meenuck
ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร
การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.878
E-mail : satvrm@ku.ac.th

นาง วลัญชลักษณ  สุวรรณมัย
Mrs.  Walunluck  Suwannamai
ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วค.สวนดุสิต
ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.117

นางสาว วลีรัตน  ปานเพียร
Miss  Valeerat  Panpian
อาจารย / Lecturer

ค.บ.(ประถมศึกษา)
วค.สวนดุสิต
การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.709
E-mail : feduvlr@ku.ac.th

นาย วัชระ  กาแกว
Mr.  Vachara  Kakaew
อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร
ศิลปศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.119
E-mail : feduwrk@ku.ac.th

นาง วัฒนารี  ทวิวรดิลก
Mrs.  Wattanaree  Thawiworadilok
ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.304
E-mail : satwnt@ku.ac.th

นางสาว วาริณี  ชีวางกูร
Miss  Warinee  Cheewangkoon
อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การอุดมศึกษา)
ม.รามคำแหง
สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.513
E-mail : feduwnc@ku.ac.th

นางสาว วารุณี  สุนพคุณศรี
Miss  Warunee  Sunopkunsri
อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ชีววิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.205,207
E-mail : feduwrn@ku.ac.th

นาย วิชัย  พาณิชยสวย
Mr.  Wichai  Panichsuay
รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประถมศึกษา, การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.207,205
E-mail : feduwcp@ku.ac.th

นาง วิชุดา  ดำสุวรรณ
Mrs.  Wichuda  Damsuwarn
ผศ. / Assist.Prof.

M.Ed.(Secondary Education Early 
Childhood)
U. of Hartford, USA
ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.207
E-mail : satwhd@ku.ac.th
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นาย วินัย  ดำสุวรรณ

Mr.  Winai  Damsuwarn

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาตรประยุกต)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การวัดและประเมินผล พฤติกรรมศาสตร 

การวิจัยทางการศึกษา คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.302,304

E-mail : satwnd@ku.ac.th

นาง วิภาทิพย  อรรถไชยพัฒน

Mrs.  Vipatip  Arthachaipat

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.208

E-mail : satjsa@ku.ac.th

นางสาว วิมล  ลิ่มเศรษโฐ

Miss  Vimol  Limsettoe

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

ประถมศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : feduvml@ku.ac.th

นาย วิษณุ  โหไทย

Mr.  Wisanu  Hothai

อาจารย / Lecturer

ศป.ม.(การประพันธเพลง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดนตรีสากล, นาฏศิลป

☎ 0-2942-8800

E-mail : feduwnh@ku.ac.th

นางสาว วีณา  ยาไทย

Miss  Weena  Yathai

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.506

นาง วีณา  วงศศรีเผือก

Mrs.  Veena  Wongsriphuak

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การประถมศึกษา)

วค.สวนดุสิต

การประถมศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : feduvnw@ku.ac.th

นางสาว ศรัณยา  ประทุมราช

Miss  Saranya  Pratoomraj

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาฝรั่งเศส

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : fedusyp@ku.ac.th

นางสาว ศรีรัตน  ศรีกรองแกว

Miss  Srirat  Srikrongkaew

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การอุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : satsrs@ku.ac.th

นาง ศรีสุดา  ไกรวพันธุ

Mrs.  Srisuda  Graivapan

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประถมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : satssg@ku.ac.th

นางสาว ศศินันท  บุญประสิทธิ์

Miss  Sasinan  Boonprasit

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.608

E-mail : satssb@ku.ac.th
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นาย ศักดิ์มงคล  มวงคราม

Mr.  Sakmongkon  Muangkram

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

การสอนประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.707

นาง ศิริกุล  จึงวิมุติพันธ

Mrs.  Sirikul  Jungvimuttipan

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ม.ขอนแกน

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : satsrk@ku.ac.th

นางสาว ศิริกุล  วองวิจิตรศิลป

Miss  Sirikul  Wongvichitsils

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.117

นาง ศิริวรรณ  มงคลพิบูลย

Mrs.  Siriwan  Wongsarwat

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การมัธยมศึกษาการสอนสังคมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : fedusrw@ku.ac.th

นางสาว ศิริสุดา  ลดาวัลย ณ อยุธยา

Miss  Sirisuda  Ladawan na Ayutthaya

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)

ม.รามคำแหง

จิตวิทยาและแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : fedusdl@ku.ac.th

นาง สงกรานต  สวางศรี

Mrs.  Songkran  Sawangsri

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศิลปศาสตรแขนงวิชาสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

☎ 0-2942-8800 ext.610,611

E-mail : oskk@ku.ac.th

นาย สบสันติ์  มหานิยม

Mr.  Sobsun  Mahaniyom

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.506,830

E-mail : fedussm@ku.ac.th

นาง สมจิตร  เฉลิมสุวิวัฒนาการ

Mrs.  Somjit  Chalermsuwiwattanakarn

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บรรณารักษศาสตร, งานหองสมุดและ 

ศูนยสื่อการเรียนรู

☎ 0-2942-8800 ext.842,708

E-mail : satsjc@ku.ac.th

นางสาว สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ

Miss  Somjai  Boonurapeepinyo

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : satscb@ku.ac.th

นาย สมนึก  พงศกุหลาบ

Mr.  Somnuk  Pongkulab

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.606
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นาง สมบูรณ  จิระสถิตย

Mrs.  Somboon  Jirasatit

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : satsbj@ku.ac.th

นาย สมพร  รักษศรีทอง

Mr.  Somporn  Raksrithong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.602,830

นางสาว สมพิช  เมธีพงษ

Miss  Sompit  Meteepong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : satspi@ku.ac.th

วาที่รอยตรี สมยศ  วิวัฒนปฐพี

Acting Lt. Somyot  Wiwatanapataphee

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน

ม.เกษตรศาสตร

การสอนคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : satsyw@ku.ac.th

นางสาว สมร  พึ่งฉิ่ง

Miss  Smorn  Pungching

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการศึกษา, ศิลปศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : fedusmpc@ku.ac.th

นาง สมศรี  กิติศรีวรพันธุ

Mrs.  Somsri  Kitisriworapan

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : satssk@ku.ac.th

นาย สมศักดิ์  เตชะโกสิต

Mr.  Somsak  Techakosit

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(การสอนฟสิกส)

ม.เชียงใหม

การสอนวิทยาศาสตร, ฟสิกส

☎ 0-2942-8800 ext.511,512

E-mail : satsot@ku.ac.th

นาง สรอยนภา  อิ่มสมบูรณ

Mrs.  Soinapa  Imsomboon

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาฝรั่งเศส

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : feduspi@ku.ac.th

นางสาว สหัสศรี  เพ็งบุญ

Miss  Sahussri  Pangboon

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษาคณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.602

E-mail : fedussp@ku.ac.th

นาง สะวรรณยา  เกตานิรุจน

Mrs.  Sawanya  Ketaniruj

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(นาฏยศิลปไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นาฎศิลปไทย

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : satsyk@ku.ac.th
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นาย สาธิต  ลาภเกิน

Mr.  Satit  Larpkern

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป)

วค.พระนคร

อุตสาหกรรมศิลป, งานเขียนแบบ, 

งานโลหะ

☎ 0-2942-8800 ext.850

E-mail : feduslp@ku.ac.th

นาย สามารถ  แมนจันทรารัตน

Mr.  Samart  Manchantarrat

อาจารย / Lecturer

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.116

นางสาว สาวิตรี  สุวรรณ

Miss  Sawitree  Suwan

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประถมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : fedusrsw@ku.ac.th

นาย สาวุฒิ  ลาภเกิน

Mr.  Sarvut  Larpgurn

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ชีววิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตร ชีววิทยา

☎ 0-2942-8800 ext.602,850

E-mail : fedusvl@ku.ac.th

นาง สิรยา  ตรีสุวรรณ

Mrs.  Siraya  Treesuwan

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ชีววิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.304

E-mail : fedusdb@ku.ac.th

นางสาว สิวลี  ลี้ศิริวัฒนกุล

Miss  Siwalee  Leesiriwatthanakul

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : satsll@ku.ac.th

นางสาว สุกัญญา  อุทามนตรี

Miss  Sukanya  Utarmontree

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(สุขศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

สุขศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.506,703

E-mail : fedusyu@ku.ac.th

นางสาว สุชาดา  ศรีศกุน

Miss  Suchada  Srisakuna

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : fedusdo@ku.ac.th

นาง สุชาวดี  เกษมณี

Mrs.  Suchawadee  Kesmanee

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.608,515

E-mail : satsdk@ku.ac.th

นางสาว สุดสวาท  ยกสาน

Miss  Sudsawad  Yoksan

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนสังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : feduswy@ku.ac.th
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นางสาว สุทิศา  ลิ้มสกุล

Miss  Sutisa  Limsakul

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(วิจัยการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

☎ 0-2942-8800 ext.116

นาง สุธาทิพ  นันทพิพัฒน

Mrs.  Sutatip  Nanthaphiphat

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีการศึกษา, ดนตรี  นาฏศิลป

☎ 0-2942-8800 ext.605

E-mail : satstn@ku.ac.th

นาย สุนทร  เลาเรืองศิลปชัย

Mr.  Soontorn  Loaruangsinchai

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

พลศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.830,831

E-mail : fedustl@ku.ac.th

นาง สุนทรา  อมราพิทักษ

Mrs.  Soontara  Amarapitak

ผศ. / Assist.Prof.

M.S.(Comm Science and Disorders)

The U. of Vermont, USA

ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.515,711

E-mail : fedusra@ku.ac.th

นางสาว สุนทรีย  ปาลวัฒนชัย

Miss  Soontaree  Parawatchai

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร))

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.513

E-mail : fedusrp@ku.ac.th

นาง สุนทรียา  ชัดแชม

Mrs.  Suntreeya  Chadcham

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.602

E-mail : satstc@ku.ac.th

นางสาว สุนิสา  ณ ถลาง

Miss  Sunisa  Na Talang

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : satsnn@ku.ac.th

นางสาว สุนีย  ทองสิริประภา

Miss  Sunee  Tongsiriprapa

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บรรณารักษศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.842,847

E-mail : satsnt@ku.ac.th

นางสาว สุพรรณิการ  ศรียาภัย

Miss  Suphannikar  Sriyapai

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

ม.บูรพา

บรรณารักษศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.708

E-mail : satsns@ku.ac.th

นาง สุพรรณี  คงกะนันท

Mrs.  Supannee  Khongkanan

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : fedusnkn@ku.ac.th
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นาง สุพัตรา วงศวิเศษ  แอนดราดี

Mrs.  Supattra Wongvisate  Andrade

อาจารย / Lecturer

M.A.(Specical Education)

U. of Northern Colorado, USA

การประถมศึกษา, การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800

E-mail : fedustw@ku.ac.th

นาง สุพิน  ดิษฐสกุล

Mrs.  Supin  Dittasakul

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร (เคมี)

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : feduspd@ku.ac.th

นางสาว สุภาพร  สุขเจริญ

Miss  Supaporn  Sukchroen

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.302

E-mail : satsps@ku.ac.th

นาง สุภาภรณ  ดีพรอม

Mrs.  Supaphorn  Deeprom

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : feduspw@ku.ac.th

นาง สุภาวดี  โรจนธรรมกุล

Mrs.  Supawadee  Rojanadhamakul

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, 

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : fedusdr@ku.ac.th

นางสาว สุมาลี  กาญจนชาตรี

Miss  Sumalee  Kanjanachatree

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.513

E-mail : feduslk@ku.ac.th

นางสาว สุมาลี  เกษรวนิชวัฒนา

Miss  Sumalee  Kasonwanitwatana

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.616,601

E-mail : fedusml@ku.ac.th

นาง สุมาลี  ขำอิน

Mrs.  Sumalee  Mham-in

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาการศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

นางสาว สุมิตรา  จิตศรัทธา

Miss  Sumitar  Jitsattha

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาไทย,การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.605

E-mail : fedustj@ku.ac.th

นาง สุมิตรา  เลี้ยงจรูญรัตน

Mrs.  Sumitra  Liengjaroonrat

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

ว.อาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะชาง

ศิลปกรรม หัตถกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : satstl@ku.ac.th
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นาย สุเมศ  เขียวคราม

Mr.  Sumas  Keawkram

นักวิชาการพัสดุ

ค.บ.(พลศึกษา)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม
☎ 0-2942-8800 ext.882

นาย สุรเดช  ศรีทา

Mr.  Suradet  Sritha

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(ชีววิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร (ชีววิทยา)

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : fedusds@ku.ac.th

นางสาว สุรังสี  ไมกลัด

Miss  Surangsee  Maiklad

อาจารย / Lecturer

M.A.(Applied Linguistics)

U. of Waikato, New Zealand

ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.602

E-mail : fedussmk@ku.ac.th

นางสาว สุรางค  หิรัญศรี

Miss  Surang  Hirunsre

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(นาฏศิลป)

วค.สวนสุนันทา

นาฏศิลป

☎ 0-2942-8800 ext.702

E-mail : fedusrh@ku.ac.th

นาย สุวัฒน  สุภาพ

Mr.  Suwat  Suphab

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเพาะชาง

ศิลปกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.606

E-mail : fedusws@ku.ac.th

นางสาว สุวิกรม  มาประณีต

Miss  Suvikrom  Mapraneat

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.103

E-mail : feduskmn@ku.ac.th

นางสาว เสาวลักษณ  ชัยฤทธิ์

Miss  Saowalak  Chairit

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.ทักษิณ

ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.602

นางสาว โสภาพรรณ  แสงศัพท

Miss  Sopapun  Sangsupata

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Education)

Oregon State U., USA

วิทยาศาสตร (ฟสิกส)

☎ 0-2942-8800 ext.515

E-mail : fedusps@ku.ac.th

นางสาว โสมจิรา  พรหมบัวดี

Miss  Somjira  Prombuadee

อาจารย / Lecturer

ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.116

E-mail : fedusjr@ku.ac.th

นางสาว หทัยรัตน  ขวัญเจริญ

Miss  Hatairath  Kwancharean

อาจารย / Lecturer

ศษ.บ.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.116
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นาง หฤยา  อารีวงศ

Mrs.  Haruya  Areewronges

รศ. / Assoc.Prof.

ค.ม.(สุขศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การสอนสุขศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.851

E-mail : sathry@ku.ac.th

นาง อโณทัย  ธูปทอง

Mrs.  Anothai  Thooptong

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)

ม.มหิดล

ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.603

E-mail : feduant@ku.ac.th

นางสาว อนงคนาฏ  ชิณวงศ

Miss  Anongnat  Chinnawong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ธุรกิจศึกษา (คอมพิวเตอร)

☎ 0-2942-8800 ext.610,611

นาย อนันทศิลป  รุจิเรข

Mr.  Anantasilpa  Rujirek

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(สถิติการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถิติการศึกษา, คณิตศาสตร, 

การวิจัยทางการศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.506,202

E-mail : satanr@ku.ac.th

นาง อนุตตรีย  อุดมกิจจา

Mrs.  Anuttaree  Udomkijja

อาจารย / Lecturer

กศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : feduark@ku.ac.th

นาย อนุวัฒน  โพธิ์คง

Mr.  Anuwat  Pokong

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, 

งานโสตทัศนศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.889

E-mail : satawp@ku.ac.th

นาง อภิรมย  ละมายอินทร

Mrs.  Apirom  Lamai-in

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.บ.(ศิลปกรรม-ทอยอม)

ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(เพาะชาง)

หัตถกรรม, ศิลปกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.709

E-mail : feduarl@ku.ac.th

นาย อมร  อารี

Mr.  Amorn  Aree

อาจารย / Lecturer

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อุตสาหกรรม

☎ 0-2942-8800 ext.606,825

E-mail : satama@ku.ac.th

นางสาว อรไท  อนุถาวร

Miss  Orathai  Anuthaworn

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : satota@ku.ac.th

นางสาว อรไท  ออกกังวาล

Miss  Orratai  Oggungwal

อาจารย / Lecturer

คศ.ม.(คหกรรมศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

พัฒนาการครอบครัวและเด็ก, 

การศึกษาพิเศษ

☎ 0-2942-8800 ext.707
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นาง อรนาถ  สุขพล

Mrs.  Auranat  Sukaphon

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนวิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.606,614

E-mail : satark@ku.ac.th

นาง อรพิน  อินทรหะ

Mrs.  Orapin  Intraha

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.858

E-mail : feduopt@ku.ac.th

นางสาว อรวรรณ  คูหเพ็ญแสง

Miss  Orawan  Kuhapensang

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(ชีววิทยา)

ม.บูรพา

วิทยาศาสตรชีววิทยา

☎ 0-2942-8800 ext.506

E-mail : feduowk@ku.ac.th

นางสาว อรุณศรี  เลาหะศิริมากุล

Miss  Aroonsri  Laohasirimakul

อาจารย / Lecturer

ค.บ.(มัธยมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาษาตางประเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : satanl@ku.ac.th

นาง อรุณี  นาคเสน

Mrs.  Arunee  Naksen

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

ม.ขอนแกน

การประถมศึกษา, คณิตศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.117

E-mail : feduann@ku.ac.th

นางสาว อังคณา  จุโฬทก

Miss  Angkana  Chulotok

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.707

E-mail : satakn@ku.ac.th

นางสาว อัจฉราพรรณ  คอวนิช

Miss  Acharapan  Corvanich

ผศ. / Assist.Prof.

ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน)

ม.เกษตรศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.302

E-mail : satapc@ku.ac.th

นางสาว อัญชิรา  เศรษฐลัทธ

Miss  Unchira  Settalat

ผศ. / Assist.Prof.

ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)

วค.พระนคร

การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.302,205

E-mail : feduurs@ku.ac.th

นางสาว อาภาภัสร  สุวรรณสิงห

Miss  Arpapat  Sunwannasing

อาจารย / Lecturer

M.A.(Education)

Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of 

Science and Technology, Philippines

ภาษาอังกฤษ

☎ 0-2942-8800 ext.812,515

นาง อารีย  ชัชวาลวรรณ

Mrs.  Aree  Chaschawalwan

ผศ. / Assist.Prof.

คศ.บ.(คหกรรมศาสตร)

ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

คหกรรมศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.602,823

E-mail : feduarc@ku.ac.th
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ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” /  
“KHUN POOM” Special Education Development Study Center

 ภายใน / internal line : 1729            ☎  0-2942-8800-9 ext. 711                0-2579-9436 

นาย อํานาจ  รุจิราวรรณ

Mr.  Amnat  Rujirawan

ผศ. / Assist.Prof.

อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)

ม.มหิดล

ศาสนาเปรียบเทียบ, สังคมศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.500,502

E-mail : feduanr@ku.ac.th

นางสาว อําพวรรณ  ทิวไผงาม

Miss  Amphavan  Thewphaingam

ผศ. / Assist.Prof.

ค.ม.(ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประถมศึกษา, วิทยาศาสตร

☎ 0-2942-8800 ext.704

E-mail : satapv@ku.ac.th

นางสาว อินทิรา  ตรีเดชี

Miss  Intira  Tredashe

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

☎ 0-2942-8800 ext.119

E-mail : feduirt@ku.ac.th

นาง อิษยา  นาคนาวา

Mrs.  Isaya  Naknawa

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

ม.เกษตรศาสตร

จิตวิทยาและการแนะแนว

☎ 0-2942-8800 ext.504,505

E-mail : feduisy@ku.ac.th

นาง อุณาโลม  ธิติสุทธิ

Mrs.  Unalome  Thitisuthi

อาจารย / Lecturer

ค.ม.(การประถมศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประถมศึกษา, ภาษาไทย

☎ 0-2942-8800 ext.207

E-mail : feduult@ku.ac.th

นาง อุดมลักษม  กูลศรีโรจน

Mrs.  Udomluk  Koolsriroj

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)

ม.เกษตรศาสตร

ภาษาศาสตร

☎ 0-2942-8800

E-mail : feduulk@ku.ac.th

นาง อุฬุภากร  โรจนาเปรมสุข

Mrs.  Uruphakorn  Rojanapremsuk

อาจารย / Lecturer

พย.บ.(การพยาบาลเด็ก)

ม.มหิดล

โภชนวิทยา, พยาบาลสาธารณสุข, 

สุขศึกษา

☎ 0-2942-8800 ext.703,515

E-mail : feduukr@ku.ac.th

 ผูอํานวยการ  / Director

 นางสาว ดารณี  อุทัยรัตนกิจ Ph.D.(School Psychology) ☎ 0-2942-8093

 Miss  Daranee  Utairatanakit Texas Woman’s U., USA E-mail : fedudnu@ku.ac.th 

 รศ. / Assoc.Prof. จิตวิทยาโรงเรียน

 นาย ฐิติพงศ  ศุภวัฒนภิญโญ บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 2191

 Mr.  Thitipong  Supawatpinyo ม.พายัพ ☎ 0-2579-9436

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : feduttps@ku.ac.th
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย รุง  เจนจิต Ed.D. ภายใน / internal line : 4044

 Mr.  Rung  Jenjit U. of Northern Colorado, USA ☎ 0-2942-8179

 ผศ. / Assist.Prof. การศึกษา

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว สุดารัตน  สารสวาง Ph.D.(Educational Administration) ภายใน / internal line : 1827 ext. 149

 Miss  Sudarat  Sarnswang U.of Missouri Comlumbia, USA ☎ 0-2579-3993

 ผศ. / Assist.Prof. การบริหารงานบุคคล การพัฒนาองคกร E-mail : fedusdrs@ku.ac.th

  การนิเทศการศึกษา โรงเรียนกับชุมชน

 นางสาว กานดา  บุญมี วท.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 4044

 Miss  Kanda  Boonmee ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8689-90

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย วสันต  ทองไทย กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ภายใน / internal line : 1823 ext.160

 Mr.  Wasan  Thongthai ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2579-7114

 ผศ. / Assist.Prof. วิจัยและประเมินผลการศึกษา E-mail : feduwst@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ    ภายใน / internal line : 1823 ext.157

 นาย ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์ กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) ☎ 0-2579-7114

 Mr.  Chatsiri  Piyapimonsit ม.ศรีนครินทรวิโรฒ E-mail : feducsr@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การทดสอบและวัดผลการศึกษา

 นาง สุรีพร  เนตรสวาง ม.ศ.3 ภายใน / internal line : 1877 ext.112

 Mrs.  Sureeporn  Netsawang ร.ร.ผูใหญวัดพระพุทธบาท ☎ 0-2579-7114

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

โครงการปร�ญญาโท สาขาการบร�หารการศึกษา ภาคพิเศษ (กระบี่) /
Master of Education (Educational Administration) Special Program

 ภายใน / internal line : 4044            ☎  0-2942-8689-90                0-2942-8179 

โครงการปร�ญญาโท สาขาการบร�หารการศึกษา ภาคพิเศษ (กระบี่) /
Master of Education (Educational Administration) Special Program

 ภายใน / internal line : 4044            ☎  0-2942-8689-90                0-2942-8179 
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       โครงการปร�ญญาโท สาขาบร�หารการศึกษา ภาคพิเศษ / 
  The Special Program for Master of Education in Education Administration

 ภายใน / internal line : 1867            ☎  0-2942-8670, 0-2579-7259                0-2579-7259 

 ประธานโครงการ  / Chairman 

 นาย มณฑป  ไชยชิต ค.ด.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1876

 Mr.  Moldhop  Chaiyachit จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2-942-8670 

 ผศ. / Assist.Prof. บริหารอุดมศึกษา บริหารการศึกษา  E-mail : fedumdc@ku.ac.th

  อาชีวศึกษา

 เลขานุการโครงการ  

 นาย วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ ค.ด.(บริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1827 ext.151

 Mr.  Wisut  Wichitputchraporn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2-942-8670

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

 นาง ศิริรัตนา  ชูแกว ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1867

 Mrs.  Siriratana  Chookeaw วค.สวนดุสิต ☎ 0-2-942-8670

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง สุชาดา  นันทะไชย Ph.D.(Education Administration) ภายใน / internal line : 1867

 Mrs.  Suchada  Nanthachai Illinois State U., USA ☎ 0-2942-8670

 รศ. / Assoc.Prof. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  E-mail : feduypnc@ku.ac.th

  การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  การพัฒนาองคการ การพัฒนาภาวะผู

 เลขานุการโครงการ  

 นาย มณฑป  ไชยชิต ค.ด.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1867

 Mr.  Moldhop  Chaiyachit บริหารอุดมศึกษา บริหารการศึกษา  ☎ 0-2942-8670

 ผศ. / Assist.Prof. อาชีวศึกษา E-mail : fedumdc@ku.ac.th

 นาง พัดทอง  ปานการะเกตุ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1867

 Mrs.  Pattong  Pankaraket ม.เซนตจอหน ☎ 0-2942-8670

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

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ. มก.) /
The Special Program for Doctor of Education in Education Administration

 ภายใน / internal line : 1867            ☎  0-2942-8670, 0-2579-7259                0-2579-7259 
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง วิภารัตน  แสงจันทร ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1823 ext.132

 Mrs.  Wiparat  Saengjun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8669 

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

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สิทธิกร  สุมาลี ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1823 ext.136

 Mr.  Sitthikorn  Sumalee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8669

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

 นางสาว ทิพาพร  เนตรสวาง ปวช.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ☎ 0-2942-8669

 Miss  Tipaporn  Netsawang รร.เทคนิคพณิชยการรัตนโกสินทร E-mail : fedutpn@ku.ac.th

 ผูปฏิบัติงานบริหาร

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง วิภารัตน  แสงจันทร ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1823 ext.132

 Mrs.  Wiparat  Saengjun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8669

 อาจารย / Lecturer หลักสูตรและการสอน E-mail : feduwrsj@ku.ac.t

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สิทธิกร  สุมาลี ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1823 ext.136

 Mr.  Sitthikorn  Sumalee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8669

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

 นางสาว พัชรสิฏฐา  ภิระบรรณ บธ.ม.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1823 ext.140

 Miss  Patsittha  Piraban ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-3993

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง บุญเรียง  ขจรศิลป Ph.D.(Statistics and Research Design) ภายใน / internal line : 1823 ext.126

 Mrs.  Boonreang  Kajornsin Michigan State U., USA ☎ 0-2579-7114

 รองศาสตราจารย/ Assoc.Prof. สถิติและการออกแบบการวิจัย E-mail : fedubrk@ku.ac.

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) / 
The Special Program for Doctor of Education in Education Administration

 ภายใน / internal line : 1867            ☎  0-2942-8670, 0-2579-7259                0-2579-7259 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
Doctor of Education Program in Curriculum Instruction

 ภายใน / internal line : 1823            ☎  0-2942-8669  

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาการว�จัยและประเมินทางการศึกษา 
ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) / Doctor of Education Program in Curriculum Instruction

ภายใน / internal line : 1877                ☎  0-2579-7114                    0-2942-8667
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 เลขานุการโครงการ  

 นาย ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์ กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) ภายใน / internal line : 1823 ext.165

 Mr.  Chatsiri  Piyapimonsit ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2579-7114

 ผศ. / Assist.Prof. การทดสอบและวัดผลการศึกษา E-mail : feducsr@ku.ac.th

 ผูประสานงาน 

 นาง สุรีพร  เนตรสวาง ม.ศ.3 ภายใน / internal line : 1877

 Mrs.  Sureeporn  Netsawang ร.ร.ผูใหญวัดพระพุทธบาท ☎ 0-2579-7114

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย สุวิช  บุตรสุวรรณ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1842 ext.12

 Mr.  Suwich  Budsuwan ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ☎ 0-2942-8674

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีการศึกษา E-mail : feduswb@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย จงกล  แกนเพิ่ม ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ภายใน / internal line : 1845 ext.17

 Mr.  Jongkol  Kanperm ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2942-8674

 รศ. / Assoc.Prof. การเขียนการตูน การออกแบบกราฟค  E-mail : fedujkk@ku.ac.th

  คอมพิวเตอรกราฟค เทคโนโลยีการศึกษา

 นาง กิตติพร  บุญกอง ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) ภายใน / internal line : 1843 

 Mrs.  Kittipron  Boonkong วค.สวนดุสิต ☎ 0-2942-8674

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย สาโรช  โศภีรักข กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1845 ext.17

 Mr.  Saroch  Sopeerak ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ☎ 0-2942-8674

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีการศึกษา E-mail : fedusrsr@ku.ac.th 

 เลขานุการโครงการ  

 นาย สุรชัย  ประเสริฐสรวย ค.ม.(โสตทัศนศึกษา) ภายใน / internal line : 1845 ext.14

 Mr.  Surachai  Prasertsaruay จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8674

 รศ. / Assoc.Prof. โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา E-mail : feduscp@ku.ac.th

   กิจกรรมกระบวนการกลุม การศึกษาทางไกล

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
Master of Education Program in Educational Technology

 ภายใน / internal line : 1833            ☎  0-2579-7142            0-2942-8673  

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
Doctor of Education Program in Educational Technology

 ภายใน / internal line : 1843            ☎  0-2579-7142           0-2942-8673  
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 นาง กิตติพร  บุญกอง ค.บ.(การบริหารโรงเรียน) ภายใน / internal line : 1843

 Mrs.  Kittipron  Boonkong วค.สวนดุสิต ☎ 0-2942-8674

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

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ยศ  ทรัพยเย็น M.A.(Business and Distributive Education) ภายใน / internal line : 1825 ext.273

 Mr.  Yot  Subyen การสอนธุรกิจศึกษา ☎ 0-2942-8674

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

 เลขานุการโครงการ  

 นาง เมธินี วงศวานิช  รัมภกาภรณ Ed.D.(Information and Communication) ภายใน / internal line : 1825 ext.277

 Mrs.  Methinee Wongwanich   The U. of Adelaide, Australia ☎ 0-2942-8255

 Rumpagaporn เศรษฐศาสตร E-mail : fedumnw@ku.ac.th

 อาจารย  / Lecturer

 นางสาว พาขวัญ  พุมสาหราย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1825

 Miss  Pakwun  Pumsarai ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-7143

 ผูปฏิบัติงานบริหาร  E-mail : feduopkp@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย พนิต  เข็มทอง D.Ed.(Agricultural Education) ภายใน / internal line : 1825

 Mr.  Panit  Khemtong Oklahoma State U., USA ☎ 0-2579-7143

 รศ. / Assoc.Prof. เทคนิคการฝกอบรม มาตรฐานและ E-mail : fedupnk@ku.ac.th

  การประกันคุณภาพ

 เลขานุการโครงการ  

 นาง จินตนา  กาญจนวิสุทธิ์ คอ.ด.(การบริหารอาชีวศึกษา) ภายใน / internal line : 1825 ext.287

 Mrs.  Chintana  Kanjanavisut ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ☎ 0-2579-7143

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

  อุตสาหกรรม

 นางสาว พาขวัญ  พุมสาหราย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1825

 Miss  Pakwun  Pumsarai ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-7143

 ผูปฏิบัติงานบริหาร  E-mail : feduopkp@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
Master of Education Program in Business Education

 ภายใน / internal line : 1825 ext.261            ☎  0-2579-7143           0-2579-0203  

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาพัฒนอาช�วศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
Master of Education Program in Vocational Education Development

 ภายใน / internal line : 1825 ext.261            ☎  0-2579-7143           0-2579-0203  
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นางสาว นฤมล  ยุตาคม Ph.D.(Science Education) ภายใน / internal line : 1824 ext.124

 Miss  Naruemon  Yutakom The U. of Iowa, USA ☎ 0-2942-8668

 ผศ. / Assist.Prof. การสอนวิทยาศาสตร การผลิตและ E-mail : fedunay@ku.ac.th

  การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร

 เลขานุการโครงการ   

 นางสาว เอกรัตน  ศรีตัญู ปร.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) ภายใน / internal line : 1866

 Miss  Akarat  Sreethunyoo ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8668

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

 นางสาว นุชสรา  ออกชอ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1866

 Miss  Nootsara  Okchor ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8668

 ผูปฏิบัติงานบริหาร  E-mail : feconsr@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นางสาว สิริพร  ทิพยคง Ph.D.(Mathematics Education) ภายใน / internal line : 1827 ext.115

 Miss  Siriporn  Thipkong The U. of Georgia, USA ☎ 0-2579-3993

 รศ. / Assoc.Prof. คณิตศาสตรศึกษา การสอนคณิตศาสตร  E-mail : fedusit@ku.ac.th

  หลักสูตรและการสอน

 เลขานุการโครงการ  

 นาย ชานนท  จันทรา ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1827 ext.115

 Mr.  Charnon  Chuntra ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-3993

 ผศ. / Assist.Prof. คณิตศาสตร E-mail : feducnc@ku.ac.th

 นาง ธนพร  ยอดชมยาน ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1861

 Mrs.  Tanaporn  Yodchomyan รร.เทคนิครัตนโกสินทร ☎ 0-2579-8403

 พนักงานธุรการ  E-mail : fedutny@ku.ac.th

  โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาว�ทยาศาสตรศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) / 
 Master of Education Program in Science Education

 ภายใน / internal line : 1866            ☎  0-2942-8668    

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาการสอนคณิตศาสตร ภาคพิเศษ (ศษ.มก.) /
   Master of Education Program in Teaching Mathematics

 ภายใน / internal line : 1862            ☎  0-2579-3993



DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY290

คณ
ะศึกษาศาสตร

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นางสาว กรรวี  บุญชัย Ed.D.(‘Physical Education) ภายใน / internal line : 1837 ext.418

 Miss  Kornrawee  Boonchai Oregon State U., USA ☎ 0-29428671-2

 รศ. / Assoc.Prof. การพัฒนาหลักสูตรทางพลศึกษา E-mail : fedukwb@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ 

 นาย โกวิท  ซังพุก ศศ.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1837 ext.419 

 Mr.  Kovit  Sungpook ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-7149

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

 นาง ชลธิชา  กอเกิด ค.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1843 ext.402

 Mrs.  Chonticha  Korekerd ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-7149

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

 

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง เรณุมาศ  มาอุน ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1838

 Mrs.  Ranumas  Ma-oon จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8671

 รศ. / Assoc.Prof. สุขศึกษา, วิจัยทางสุขศึกษา E-mail : fedurmm@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ   วท.ม.(พลศึกษา) ภายใน / internal line : 1834,1837,1838

 พันตรีหญิง ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ ม.เกษตรศาสตร ext.421

 Major  Nuthakritta  Sirisoporn สุขศึกษา ☎ 0-2942-8671-2

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

 นาง อรัญญา  ศรีรัตนานนท ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1837 ext.403

 Mrs.  Arunya  Srirattananont วค.พระนคร ☎ 0-2579-7149

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

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาพลศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ. มก.) /   
Master of Art in Physical Education Special Progra

ภายใน / internal line : 1833-4            ☎  0-2579-7149, 0-2942-8672               0-2942-8671

E-mail : fedujdj@ku.ac.th 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ (ศษ. มก.) /
Master of Master of Science Program in Health Education Special Program

ภายใน / internal line : 1833-4            ☎  0-2579-7149, 0-2942-8672               0-2942-8671

E-mail : feduspv@ku.ac.th 
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 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย รุงแสง  อรุณไพโรจน Ph.D.(Education) ภายใน / internal line : 1869

 Mr.  Rungsang  Arunpairojana The U. of Queensland, Australia ☎ 0-2561-4889

 รศ. / Assoc.Prof. Educational Psychology E-mail : fedursa@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ   

 นาง วรพิมพ  ถิระวัฒน ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ภายใน / internal line : 1847

 Mrs.  Worapim  Thirawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4889

 ผศ. / Assist.Prof. จิตวิทยาพัฒนาการคอมพิวเตอร E-mail : feduwrp@ku.ac.th

 นาย สําราญ  แกวดอนรี ม.3 ภายใน / internal line : 1847

 Mr.  Samran  Kaewdonree รร.ผูใหญวัดบึง ☎ 0-2561-4889

 พนักงานพิมพ ส 3  E-mail : fedusrk@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นางสาว ดารณี  อุทัยรัตนกิจ Ph.D.(School Psychology) ☎ 0-2942-8091

 Miss  Daranee  Utairatanakit Texas Woman’s U., USA E-mail : fedudnu@ku.ac.th 

 รศ. / Assoc.Prof. การศึกษาพิเศษ

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว ฐาปณีย  แสงสวาง ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ภายใน / internal line : 1729

 Miss  Thapanee  Saengsawang ม.เกษตรศาสตร E-mail : fedutpns@ku.ac.th

 นักวิจัย

 นางสาว วราภรณ  โกมลเมฆ วท.บ.(ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) ภายใน / internal line : 2191

 Miss  Waraporn  Gomonmek ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการศึกษา

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาง ปทมาวดี  เลหมงคล Ph.D.(Early Childhood Education) ภายใน / internal line : 1827 ext. 137

 Mrs.  Pattamavadi  Lehmongkol Texas Woman’s U., USA ☎ 0-2579-7114 ext.156

 รศ. / Assoc.Prof. การศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาการเด็ก  E-mail : fedupdl@ku.ac.th

  พฤติกรรมเด็ก

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาจ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ /
Master of Arts Program in Educational Psychology and Guidance

ภายใน / internal line : 1847            ☎  0-2942-8780               0-2561-4889

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาว�ชาช�พครู - การศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ (ศษ. มก.)

E-mail : ภายใน / internal line : 2191 

ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

      ภายใน / internal line : 1884       ☎  0-2942-8413        0-29428-413 E-mail : feduirs@ku.ac.th 



DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY292

คณ
ะศึกษาศาสตร

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว อรพรรณ  บุตรกตัญู ค.ด.(การศึกษาปฐมวัย) ภายใน / internal line : 1823 ext. 154

 Miss  Oraphan  Butkatunyoo จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-3993

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

 นางสาว ลักขณา  ปนวิเศษ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1884

 Miss  Luckana  Pinwiset ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ☎ 0-2942-8413

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

 นางสาว ชนิกานต  วังวิเศษกุศล ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 2191

 Miss  Chanikarn  Wungwisesgusol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-9436

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

 นางสาว ฐาปณีย  แสงสวาง ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ภายใน / internal line : 2191

 Miss  Thapanee  Saengsawang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-9436

 นักวิจัย  E-mail : fedutpns@ku.ac.th

ศูนยเช�ย่วชาญเฉพาะทางภายใตการกํากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร
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คณะเศรษฐศาสตร / Faculty of Economics
ภายใน / internal line : 1536, 1538   ☎ 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2147,   7 0-2579-1544 

 0-2579-2166, 0-2579-2187  ext. 5703, 5718 

E-mail : feco.scr@ku.ac.th  URL : http://www.eco.ku.ac.th/

คณบดี  / Dean

นาย สาโรช  อังสุมาลิน

Mr.  Saroj  Aungsumalin

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

Michigan  State  U.,USA

Project Analysis,Rural Financial 

Markets,Financial Management

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5701

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecosra@ku.ac.th

นาย นุกูล  กรยืนยงค

Mr.  Nugool  Kornyuenyong

ผศ. / Assist.Prof.

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบริหารการเงิน,การจัดการสหกรณ

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5710

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecongk@ku.ac.th

น.ส. กนกวรรณ  จันทรเจริญชัย

Miss  Kanokwan  Chancharoenchai

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)

Southern Illinois U.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1538  ext. 4201

☎ 0-2579-1544

E-mail : fecokwc@ku.ac.th

นาย วินัย  พุทธกูล

Mr.  Winai  Puttakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Education)

U. of Missouri at Comlumbia.,USA

เศรษฐศาสตรการผลิต, การพัฒนาชนบท,

ธุรกิจการเกษตร, การวิเคราะหเชิงปริมาณ

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5713

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecownp@ku.ac.th

นาย ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์

Mr.  Narong  Koojaroenprasit

ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.(Management)

Nova  Southeastern  U.,USA

บริหารธุรกิจ องคการจัดการ, การวิเคราะห

และประเมินผลโครงการ

ภายใน / internal line : 1201,1539  ext. 118

☎ 0-2561-3468

E-mail : feconrk@ku.ac.th

น.ส. ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ

Miss  Prapinwadee  Sirisupluxna

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Labour Economics)

Northeastern U.,USA

เศรษฐศาสตรแรงงาน, การวิเคราะหเชิง

ปริมาณ, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 139

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecopds@ku.ac.th

รองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศ  / Associate Dean for Finance and Information Technology

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Assistant Dean for Student Affairs

รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  / Associate Dean for Quality Assurance

รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research
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นาย จารึก  สิงหปรีชา

Mr.  Charuk  Singhapreecha

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Kobe U.,Japan

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ, การวิเคราะห 

เชิงปริมาณ, การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5601

☎ 0-2579-1544

E-mail : fecochs@ku.ac.th

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  / Associate Dean for Academic Affairs and International Affairs

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1536, 1538       ☎ 0-2579-1544, 0-2579-2019      7 0-2579-1544 ext. 5703, 5718

E-mail : feco.scr@ku.ac.th  URL : http://www.eco.ku.ac.th/secretary.html

น.ส. อังสนา  สุกจั่น

Miss  Aungsana  Sukjan

ผูบริหาร

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5714

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : psdans@ku.ac.th

น.ส. กชกร  ธรรมโอรส

Miss  Kochakorn  Tham-O-Ros

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภายใน / internal line : 1540,1542 ext. 102

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecokkt@ku.ac.th

นาง กัญญา  รัตนวราหะ

Mrs.  Ganya  Ratanavaraha

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ม.(กฎหมายมหาชน)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5210

0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecogyr@ku.ac.th

น.ส. กันทิมา  จันทรอำไพ

Miss  Kantima  Chanamphai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5706

☎ 0-2579-1544,0-2579-2019

E-mail : fecokmc@ku.ac.th

นาง ขวัญเมือง  สุจริต

Mrs.  Kwanmueang  Sujarit

บุคลากรปฏิบัติการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5203

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecokmr@ku.ac.th

นาย ณฐรัช  อายุสุข

Mr.  Natarach  Ayusuk

นักวิชาการศึกษา

วท.บ.(ฟสิกส)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5205

☎ 0-2579-1544,0-2579-2019

E-mail : fecotsa@ku.ac.th

น.ส. ณัฐธิภา  เค็งสม

Miss  Natthipa  Kengsom

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1536-8  ext. 5705

☎ 0-2579-1544,0-2579-2019

E-mail : feconpk@ku.ac.th

นาง เบญจมาศ  แยมพลอย

Mrs.  Benjamas  Yamploy

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1536-8  ext. 5724

☎ 0-2579-9579

E-mail : fecobjy@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  / Head of Faculty Secretary
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นาง ปยวรรณ  โวทาน
Mrs.  Piyawan  Wothan
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บธ.บ.(บัญชี)
ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1536,1538 ext. 5715

☎ 0-2579-1544
E-mail : fecopyw@ku.ac.th

น.ส. แพรวพัชราพร  คงพรม
Miss  Praewpatcharaporn  Kongprom
นักวิชาการคอมพิวเตอร

ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภายใน / internal line : 1536-8  ext. 5708

☎ 0-2579-1544,0-2579-2019
E-mail : fecoppk@ku.ac.th

นาย ภคพงศ  พวงศรี
Mr.  Phakapong  Poungsri
นักวิชาการศึกษา

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5204

☎ 0-579-1544
E-mail : fecopkp@ku.ac.th

นาย ยุทธนา  สมรูป
Mr.  Yuttana  Somrup
ชางเทคนิค

ปวช.(ชางยนต)
ร.ร.ชางฝมือปญจวิทยา
ดูแลบำรุงรักษาตรวจซอมเบื้องตน ระบบ
สาธารณูปโภคเคร่ืองจักรภายในอาคารสูง

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5101

☎ 0-579-1544
E-mail : fecoyns@ku.ac.th

นาง ลักษณสงา  ไทรมา
Mrs.  Luksanga  Saima
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ

ภายใน / internal line : 1541 ext. 504

☎ 0-2579-0739
E-mail : fecolss@ku.ac.th

น.ส. วนิดา  กมลจินดา
Miss  Wanida  Khamolchinda
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5716

☎ 0-2579-9579, 0-2579-2044
E-mail : fecowdk@ku.ac.th

นาย สมชาย  ตามบุญ
Mr.  Somchai  Tamboon
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1538

☎ 0-2579-1544, 0-2579-2019
E-mail : fecosctb@ku.ac.th

นาง สุชาดา  หงษทอง
Mrs.  Suchada  Hongthong
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1538 ext. 5720

☎ 0-2579-1544
E-mail : fecosdh@ku.ac.th

นาง อนุสรณ  ไกรสูงเนิน
Mrs.  Anusorn  Kraisoungnoen
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1534

☎ 0-2942-8280
E-mail : fecoank@ku.ac.th

ภาคว�ชาเศรษฐศาสตร / Department of Economic

ภายใน / internal line : 1541, 1740-2       ☎ 0-2561-3474, 0-2942-8048      7 0-2561-3474 ext. 501

E-mail : feco.eco@ku.ac.th  URL : http://econ.eco.ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร  / Head of Department
น.ส. โสมสกาว  เพชรานนท
Miss  Somskaow  Bejranonda
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)
Ohio State U., USA
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541  ext. 201

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecosob@ku.ac.th
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นาง ชลลดา  หลวงพิทักษ

Mrs.  Chollada  Luangpituksa

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Economics)

Keio U.,Japan

เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร,

เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 107

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecochl@ku.ac.th

นาย อุนกัง  แซลิ้ม

Mr.  Aunkung  Saelim

ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรการคลัง, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร,

เศรษฐศาสตรพลังงาน

ภายใน / internal line : 1541  ext. 207

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecoakl@ku.ac.th

น.ส. วรดี  จงอัศญากุล

Miss  Woradee  Jongadsayakul

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

U. of Colorado.,USA

เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 315

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecowdj@ku.ac.th

นาย ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร

Mr.  Saksit  Budsayaplakorn

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Southern Illionis U.,USA

เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 309

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecossb@ku.ac.th

นาย ชยันต  พิภพลาภอนันต

Mr.  Chayun  Pipoblabanun

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Oregon State U.,USA

เศรษฐศาสตรทฤษฎี เศรษฐศาสตรปริมาณ 

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

ภายใน / internal line : 1541  ext. 403

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : pipoblac@ku.ac.th

น.ส. กนกวรรณ  จันทรเจริญชัย

Miss  Kanokwan  Chancharoenchai

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)

Southern Illinois U.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541  ext. 404

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecokwc@ku.ac.th

นาย ชูชีพ  พิพัฒนศิถี

Mr.  Chucheep  Piputsitee

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Development Studies)

U. of Pittsburgh.,USA

เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน / 

เศรษฐศาสตรธุรกิจ เศรษฐศาสตรทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1541,1301   

ext. 110

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecochp@ku.ac.th

นาง ดาราวรรณ  วิรุฬหผล

Mrs.  Darawan  Virunhaphol

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Economics)

State U. of New York.,USA

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร 

ขนสง, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541 ext. 109

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecodwv@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ฝายประสานกิจและสารสนเทศ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ฝายกิจการนิสิต

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ฝายการเงินและบัญชี

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ฝายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร ฝายวิชาการ
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นาย ธนา  สมพรเสริม

Mr.  Thana  Sompornserm

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Claremont Graduate U.,USA

เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรการเงิน 

ระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 407

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : Thana.S@ku.ac.th

นาย ธนารักษ  เหลาสุทธิ

Mr.  Thanarak  Laosuthi

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

U. of Kentucky.,USA

Economics

ภายใน / internal line : 1541  ext. 301

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecotrl@ku.ac.th

นาย นาวิน  เยาวพลกุล

Mr.  Navin  Yavapolkul

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Agriculturral & Resources 

Economics)

U. of California, Davis.,USA

เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 314

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : feconvy@ku.ac.th

นาย บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ

Mr.  Bundit  Chaivichayachat

ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เศรษฐมิติ, คณิตเศรษฐศาสตร,

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ, เศรษฐมิติ 

คณิตเศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1541

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecobdc@ku.ac.th

นาย บุญธรรม  รจิตภิญโญเลิศ

Mr.  Boontham  Rajitpinyolert

อาจารย / Lecturer

ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

Quantitative Methods for Economists, 

Mathematical Economics

ภายใน / internal line : 1541  ext. 401

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecobtr@ku.ac.th

น.ส. ปยะพรรณ  ชางวัฒนชัย

Miss  Piyaphan  Changwatchai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

The U. of Utah.,USA

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ, 

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม, 

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 406

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecoppc@ku.ac.th

นาง รสดา  เวษฎาพันธุ

Mrs.  Rosada  Vesdapunt

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ,

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ

เศรษฐศาสตรทฤษฎี เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541 ext. 203

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecorove@ku.ac.th

นาย เรวัตร  ธรรมาอภิรมย

Mr.  Rewat  Thamma-Apiroam

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Economics)

State U. of New York at 

Binghamton.,USA

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541  ext. 205

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecoret@ku.ac.th
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นาง วรนันท  กิตติอัมพานนท
Mrs.  Woranun  Kittiampanont
รศ. / Assoc.Prof.

M.A.(Economics)
Western Michigan U.,USA
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ/
เศรษฐศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 103

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecowok@ku.ac.th

นาย วรพจน  อุดมรัตน
Mr.  Vorapoj  Udomratana
ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ม.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรการเงิน ขนสง, 
เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541  ext. 206

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecovou@ku.ac.th

นาง วลัยภรณ  อัตตะนันทน
Mrs.  Valaiporn  Attanandana
ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ม.
ม.ธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรการเงิน, เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1541 ext. 210

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecovaa@ku.ac.th

นาย วิษณุ  อรรถวานิช
Mr.  Witsanu  Attavanich
อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
ม.ธรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ,
เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 211

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecowna@ku.ac.th

น.ส. วุฒิยา  สาหรายทอง
Miss  Wuthiya  Saraithong
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
U. of London.,UK
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลังสาธารณะ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 308

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecowys@ku.ac.th

นาย ศุภชาติ  สุขารมณ
Mr.  Supachat  Sukharomana
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)
The U. of Nebraska.,USA
การคลัง สิ่งแวดลอม ประเมินโครงการ 
แรงงานอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1541  ext. 311

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecoscs@ku.ac.th

นาย สมหมาย  อุดมวิทิต
Mr.  Sommai  Udomwitid
อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร
เศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 209

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : lbcsmu@ku.ac.th

นาย สัณหะ  เหมวนิช
Mr.  Sanha  Hemvanich
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
The U. of Warwick.,UK
Quantitative Methods fo Economists, 
Econometrics, Advanced 
Econometrics

ภายใน / internal line : 1541  ext. 307

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecoshh@ku.ac.th

น.ส. สันติยา  เอกอัคร
Miss  Santiya  Eag-Ark
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Political Economy)
U. of Texas at Dallas.,USA
เศรษฐศาสตรมหภาค, เศรษฐศาสตรธุรกิจ,
เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

ภายใน / internal line : 1541 ext. 104

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739
E-mail : fecosye@ku.ac.th
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ภาคว�ชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร / Department of Agriculture and Resource Economics

ภายใน / internal line : 1540, 1542, 1536, 1538 ext. 2301       ☎ 0-2942-8649-51       7 0-2942-8047

E-mail : feco-are@ku.ac.th  URL : http://agri.eco.ku.ac.th/

นาง สุปรียา  ควรเดชะคุปต

Mrs.  Supriya  Kuandachakupt

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Economics)

U.of Hawaii.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและ

การพัฒนา, เศรษฐศาสตรจุลภาค,

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

เศรษฐศาสตรจุลภาค ฯลฯ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 405

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecosyk@ku.ac.th

น.ส. สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ

Miss  Supanee  Harnpattananusorn

อาจารย / Lecturer

ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

Microeconomics

ภายใน / internal line : 1541  ext. 302

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecospn@ku.ac.th

นาง สุมาลี  พุมภิญโญ

Mrs.  Sumalee  Pumpinyo

ผศ. / Assist.Prof.

พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)

ส.พัฒนบริหารศาสตร

การพัฒนาและการวางแผน เศรษฐศาสตร 

การพัฒนาและวางแผน / เศรษฐศาสตร 

ทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1541 ext. 101

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecosup@ku.ac.th

นาง สุมาลี  สันติพลวุฒิ

Mrs.  Sumalee  Santipollavut

รศ. / Assoc.Prof.

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เศรษฐศาสตรการพัฒนาและการวางแผน, 

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและ

อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541 ext. 204

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecosus@ku.ac.th

นาง เสาวลักษณ  กูเจริญประสิทธิ์

Mrs.  Sauwaluck  Koojaroenprasit

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)

Oregon State U.,USA

การคาระหวางประเทศ, การเงินการธนาคาร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 105

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecoslp@ku.ac.th

นาง อรุณี  ปญญสวัสดิ์สุทธิ์

Mrs.  Arunee  Punyasavatsut

ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรมหภาค, 

เศรษฐศาสตรการเงิน

ภายใน / internal line : 1541  ext. 310

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecoand@ku.ac.th

นาย วิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย

Mr.  Visit  Limsombunchai

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics and Finance)

Lincoln U.,New Zealand

ธุรกิจการเกษตร, การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 

ธนกิจเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  

ext. 113,104

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecovil@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  / Head of Department
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นาย กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล
Mr.  Kampanat  Vijitsrikamol
อาจารย / Lecturer

Dr.Agr.(Agricultural and Environmental 
Economics)
Justus-Liebig U. of Giessen.,Germany
การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรและส่ิงแวดลอม, 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 111

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoknv@ku.ac.th

นาย ศานิต  เกาเอี้ยน
Mr.  Sanit  Kao-Ian
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร
เศรษฐศาสตรการผลิต, การจัดการฟารม, 
การตลาดสินคาการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 105

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecosnk@ku.ac.th

นาง สุวรรณา  ประณีตวตกุล
Mrs.  Suwanna  Praneetvatakul
ผศ. / Assist.Prof.

Dr.Sc.Agr.(Agricultural Economics)
U. Hohenheim,Germany
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 
เศรษฐศาสตรการเกษตรอยางยั่งยืน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 145

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoswp@ku.ac.th

นาย อภิชาต  ดะลุณเพธย
Mr.  Apichart  Daloonpate
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
The U. of Tennessee.,USA
เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรอุตสาหกรรม, 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 
การวิเคราะหราคา

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 120

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoacd@ku.ac.th

นาง อรชร  ศรีสวัสดิ์เล็ก
Mrs.  Orrachorn  Sriswasdilek
ผศ. / Assist.Prof.

M.M.(Agribusiness Management)
U. of Philipphines at Los 
Banos.,Philippines
ธุรกิจการเกษตร, วิธีวิจัย, 
การตลาดสินคาเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 138

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoocs@ku.ac.th

นาง อรชส นภสินธุวงศ  อรรถจินดา
Mrs.  Orachos Napasintuwong  Artachinda
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Food and Resource Economics)
U. of Florida.,USA
เทคโนโลยีชีวภาพ, การคาระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 142

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoocn@ku.ac.th

นาย กัมปนาท  เพ็ญสุภา
Mr.  Kampanat  Pensupar
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Regional and Rural Development 
Planning)
A.I.T.
การวางแผน, การพัฒนาชนบท, 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 148

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoknp@ku.ac.th

รองหัวหนาภาคฝายวิจัยและบริการวิชาการ

รองหัวหนาภาคฝายบริหาร

รองหัวหนาภาคฝายวิชาการ

รองหัวหนาภาคฝายกิจการนิสิต

รองหัวหนาภาคฝายการเงิน

รองหัวหนาภาคฝายวิเทศสัมพันธและสารสนเทศ
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นาง กาญจนา  ศรีพฤทธิ์เกียรติ

Mrs.  Kanchana  Sripruetkiat

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Utah State U.,USA

การวิเคราะหเชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร    

ระหวางประเทศ, การใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอร, การจัดการหวงโซอุปทาน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 121

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecokns@ku.ac.th

นาง กุลภา  กุลดิลก

Mrs.  Koonlapa  Koondilok

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Agricultural Economics)

Newcastle U.,UK

การเงิน, การตลาด, 

การจัดการทรัพยากรประมง, 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 136

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : faaskps@ku.ac.th

นาย จักรกฤษณ  พจนศิลป

Mr.  Chakrit  Potchanasin

อาจารย / Lecturer

Dr.Sc.Agr.(Agricultural Economics)

U. Hohenheim.,Germany

การตลาดสินคาการเกษตร, การผลิตสินคา 

เกษตร, การประยุกต MultiAgent System

ภายใน / internal line : 1540,1542  

ext. 135

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecocrp@ku.ac.th

นาย จารึก  สิงหปรีชา

Mr.  Charuk  Singhapreecha

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Kobe U.,Japan

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ,

การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 

การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 110

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecochs@ku.ac.th

นาย ณัฐพล  พจนาประเสริฐ

Mrs.  Nuttapon  Photehanaprasert

อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การคาระหวางประเทศ, 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ, การตลาด

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 125

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconpps@ku.ac.th

น.ส. ณิธิชา  ธรรมธนากูล

Miss  Nithicha  Thamthanakoon

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ธุรกิจการเกษตร, การตลาดสินคาเกษตร, 

ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 137

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconct@ku.ac.th

นาย เดชรัต  สุขกำเนิด

Mr.  Decharat  Sukkumnoed

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Planning and Development)

Aalborg U.,Denmark

การพัฒนาชนบท, อุตสาหกรรมเกษตร,

เศรษฐศาสตรพลังงาน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 124

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecodrs@ku.ac.th

น.ส. ทิพรัตน  พงศธนาพาณิช

Miss  Tipparat  Pongthanapanich

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)

U. of Southern Denmark.,Denmark

เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม,

เศรษฐศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ,

การจัดการทรัพยากร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 141

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecotip@ku.ac.th
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นาย ธันวา  จิตตสงวน

Mr.  Thanwa  Jitsanguan

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)

U. of Hawaii at Manoa Graduate 

Division.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม,

การจัดการและประเมินโครงการ,

การเกษตรแบบยั่งยืน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 109

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecotwj@ku.ac.th

นาง นงนุช  อังยุรีกุล

Mrs.  Nongnuch  Angyurekul

รศ. / Assoc.Prof.

M.B.A.(Agribusiness)

U. of the Philippines 

System.,Philippines

ธุรกิจการเกษตร, ธนกิจเกษตร, 

การจัดการฟารม, การวิเคราะหโครงการ 

และประเมินโครงการ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 134

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconna@ku.ac.th

น.ส. นงนุช  ปรมาคม

Miss  Nongnooch  Poramacom

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

Oklahoma State U.,USA

การคาระหวางประเทศ, 

การวิเคราะหโครงการ, ธนกิจเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 106

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconop@ku.ac.th

นาง นภาภรณ  พรหมชนะ

Mrs.  Napaporn  Phromchana

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

การตลาดสินคาการเกษตร, เศรษฐศาสตร 

การผลิต, ธุรกิจการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 128

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconpp@ku.ac.th

น.ส. นุชนาถ  มั่งคั่ง

Miss  Nuchanata  Mungkung

ผศ. / Assist.Prof.

Dr.sc.agr.(Agicultural Economics)

U. Hohenheim.,Germany

การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟารม, 

เศรษฐศาสตรที่ดิน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 131

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : feconnm@ku.ac.th

น.ส. ประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ

Miss  Prapinwadee  Sirisupluxna

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Labour Economics)

Northeastern U.,USA

เศรษฐศาสตรแรงงาน, การวิเคราะหเชิง 

ปริมาณ, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 139

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecopds@ku.ac.th

นาย ปติ  กันตังกุล

Mr.  Piti  Kantangkul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Resource Management and 

Enviromental Science)

The  Australian National U.,Australia

เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, 

การจัดการทรัพยากร,

เศรษฐศาสตรทรัพยากรประมง

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 143

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecoptk@ku.ac.th
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น.ส. เพ็ญพร  เจนการกิจ

Miss  Penporn  Janekarnkit

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics-Marine Resources)

Rhode Island U.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากร, การจัดการทรัพยากร,

การวิเคราะหเชิงปริมาณ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 127

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecoppj@ku.ac.th

นาย มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร

Mr.  Montchai  Pinitjitsamut

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(เศรษฐศาสตร)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เศรษฐศาสตรพัฒนาการเศรษฐกิจ, 

การจัดการองคความรู,

กลยุทธการตอรองทางธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 115

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecomcp@ku.ac.th

น.ส. รวิสสาข  สุชาโต

Miss  Ravissa  Suchato

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Agricultural and Resource Economics)

U. of Maryland.,USA

นโยบายการเกษตร, การคาระหวางประเทศ

สินคาเกษตร, การจัดองคกรอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 117

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecorvs@ku.ac.th

น.ส. วลีรัตน  สุพรรณชาติ

Miss  Waleerat  Suphannachart

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

Australian National U.,Australia

เศรษฐศาสตรพัฒนา, วิเคราะหโครงการลงทุน,  

เศรษฐศาสตรการผลิต

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 140

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecowrs@ku.ac.th

นาย วินัย  พุทธกูล

Mr.  Winai  Puttakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Education)

U. of Missouri at Comlumbia.,USA

เศรษฐศาสตรการผลิต, การพัฒนาชนบท, 

ธุรกิจการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 108

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecownp@ku.ac.th

นาย วุฒิ  หวังวัชรกุล

Mr.  Vute  Wangwacharakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

U. of the Philippines.,Philippines

เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, 

เศรษฐศาสตรที่ดิน, การจัดการโครงการ, 

ภาวะโลกรอน

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 123

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecovww@ku.ac.th

นาย สรวัฒน  วิศาลาภรณ

Mr.  Sorawat  Wisalaporn

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

U. of Illinois.,USA

เศรษฐศาสตรพัฒนาราคาและชุมชนเมือง, 

เศรษฐมิติ, เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 116

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecosww@ku.ac.th

น.ส. สุวพร  ผาสุก

Miss  Suvaporn  Phasuk

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

การวิเคราะหเชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตรการ

ผลิตทางการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 152

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547

E-mail : fecospp@ku.ac.th
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URL : http://www.eco.ku.ac.th/coop/index.html

น.ส. สุวรรณา  สายรวมญาติ
Miss  Suwanna  Sayruamyat
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 150

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecosnsa@ku.ac.th

น.ส. อัจฉรา  ปทุมนากุล
Miss  Atchara  Patoomnakul
อาจารย / Lecturer

พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นโยบายการเกษตร, ธนกิจเกษตร,
ธุรกิจการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 133

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoarp@ku.ac.th

น.ส. อารียา  มนัสบุญเพิ่มพูล
Miss  Areeya  Manasboonphempool
อาจารย / Lecturer

M.S.(Economics)
Hitotsubashi U.,Japan
การประเมินนโยบายสาธารณะ, เศรษฐศาสตร 
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 119

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoary@ku.ac.th

นาย อิทธิพงศ  มหาธนเศรษฐ
Mr.  Itthipong  Mahathanaseth
อาจารย / Lecturer

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
ม.ธรรมศาสตร
แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป, 
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 152

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : itthipong@ku.ac.th

นาง อิสริยา  บุญญะศิริ
Mr.  Isriya  Bunyasiri
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
Claremont Graduate U.,USA
เศรษฐศาสตรพัฒนาและนโยบาย, 
การเงินระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 114

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoiyb@ku.ac.th

น.ส. เออวดี  อุบลศุข
Miss  Aerwadee  Ubolsook
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
Utah State U.,USA
การวิเคราะหเชิงปริมาณ, 
เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร, 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 118

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoadu@ku.ac.th

นาย เอื้อ  สิริจินดา
Mr.  Aer  Sirijinda
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร
การจัดการฟารม, การตลาดสินคาเกษตร, 
การผลิตปศุสัตว

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 130

☎ 0-2942-8649-51, 0-2579-8547
E-mail : fecoasj@ku.ac.th 

นาง วิจิตตศรี  สงวนวงศ

Mrs.  Vijitsri  Sanguanwongse

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Social Economics)

Johannes Kepler U. of Linz,Austria

เศรษฐศาสตรการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 104

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecovss@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาสหกรณ  / Head of Department
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นาย ไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ

Mr.  Pairoj  Limsriskulwong

อาจารย / Lecturer

บธ.ม.(การเงิน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การบัญชีสหกรณ, บัญชีบริหาร, 

การจัดการการเงิน

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 111

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecoprl@ku.ac.th

นาง จุฑาทิพย  ภัทราวาท

Mrs.  Juthatip  Pathrawart

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการธุรกิจสหกรณออมทรัพย, 

การตลาดสินคาการเกษตร, การบริหาร 

จัดการโซอุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ, 

การคาที่เปนธรรม

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 117

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecojup@ku.ac.th

นาย ชาญชัย  เพ็ชรประพันธกุล

Mr.  Chanchai  Petchprapunkul

อาจารย / Lecturer

D.B.A.(International Management)

U. of South Australia.,Australia

เศรษฐศาสตรมหภาคจุลภาค,

เศรษฐศาสตรการเงิน, เศรษฐศาสตรสหกรณ

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 125

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecochpe@ku.ac.th

นาย ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์

Mr.  Narong  Koojaroenprasit

ผศ. / Assist.Prof.

D.B.A.(Management)

Nova  Southeastern  U.,USA

บริหารธุรกิจ องคการจัดการ, 

การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ

ภายใน / internal line : 1201,1539  ext. 118

☎ 0-2561-3468

E-mail : feconrk@ku.ac.th

นาย นุกูล  กรยืนยงค

Mr.  Nugool  Kornyuenyong

ผศ. / Assist.Prof.

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การบริหารการเงิน, การจัดการสหกรณ

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5710

☎ 0-2579-1544

E-mail : fecongk@ku.ac.th

นาย ปรีชา  สิทธิกรณไกร

Mr.  Preecha  Sitdhikornkrai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Development Communication)

Central Luzon State U.,Philippines

การประยุกตคอมพิวเตอรเขากับงาน 

สหกรณ, กฎหมายสหกรณ/เศรษฐศาสตร/

ระบบสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 121

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecopcs@ku.ac.th

นาย พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา

Mr.  Pornchai  Supavititpattana

อาจารย / Lecturer

D.B.A.(Business Administration)

The U. of South Australia.,Australia

เศรษฐศาสตรการเมือง, 

เศรษฐศาสตรแรงงาน

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 123

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecopcsv@ku.ac.th

น.ส. พรติมา  คงศรี

Miss  Porntima  Khongsri

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บช.บ.

ม.กรุงเทพ

ภายใน / internal line : 2067

☎ 0-2940-6300

E-mail : caipmk@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาสหกรณ  
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น.ส. พรประภา  สกุลแสง

Miss  Pornprapa  Sakulsaeng

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sciences for Biospheric Coexistence)

Hiroshima U.,Japan

Department of Food and Resource 

Economics, Graduate School of 

Biosphere Science

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 112

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecoppss@ku.ac.th

นาย รังสรรค  ปติปญญา

Mr.  Rangsan  Pitipunya

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

Tokyo U.,Japan

การจัดการฟารม, สหกรณการเกษตร,

เศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 120

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecorsp@ku.ac.th

นาย วินัย  อาจคงหาญ

Mr.  Vinai  Artkongharn

รศ. / Assoc.Prof.

M.A.(Economics)

Middle Tennessee State U.,USA

Agricultural Cooperative,Organizing 

Cooperative

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 113

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecovna@ku.ac.th

นาง สยุมพร  โยธาสมุทร

Mrs.  Sayomporn  Yothasmutr

อาจารย / Lecturer

สส.ด.(Social Administration)

ม.ธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรสหกรณ

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 109

☎ 0-2561-3468

E-mail : sayomporn.y@ku.ac.th

น.ส. สายสุดา  ศรีอุไร

Miss  Saisuda  Sriurai

นักวิจัย

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

ดานสหกรณ

ภายใน / internal line : 2067

☎ 0-2940-6300

E-mail : psdssd@ku.ac.th

นาย สาโรช  อังสุมาลิน

Mr.  Saroj  Aungsumalin

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

Michigan State  U.,USA

Project Analysis,Rural Financial 

Markets,Financial Management

ภายใน / internal line : 1538  ext. 5701

☎ 0-2579-2019, 0-2579-1544

E-mail : fecosra@ku.ac.th

นาย สุชิน  ปลีหะจินดา

Mr.  Suchin  Pleehajinda

ผศ. / Assist.Prof.

M.M.(Agribusiness Management)

U. of the Philippines at Los 

Banos.,Philippines

สหกรณ, การตลาด, การจัดการ

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 122

☎ 0-2940-6511, 0-2561-3468

E-mail : fecoscp@ku.ac.th

นาง สุวรรณา  ธุวโชติ

Mrs.  Suwanna  Thuvachote

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรสหกรณ, การตลาดสหกรณ 

ระเบียบวิธีวิจัย

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 114

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecosnt@ku.ac.th

นาง อภิวันท  กำลังเอก

Mrs.  Apiwan  Kamlang-Ek

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

เศรษฐศาสตรสหกรณ,

เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากร, 

การวิเคราะหโครงการและการจัดการ

ทรัพยากรชายฝง

ภายใน / internal line : 1535,1539  ext. 116

☎ 0-2940-6511,0-2561-3468

E-mail : fecoawk@ku.ac.th
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สถาบันว�ชาการดานสหกรณ / Co-operative Academic Institute :CAI

ภายใน / internal line : 2067           ☎ 0-2940-6300           7 0-2940-6300

E-mail : cai_coop@yahoo.com  URL : http://cai.ku.ac.th/

นาง จุฑาทิพย  ภัทราวาท

Mrs.  Juthatip  Pathrawart

รศ. / Assoc.Prof.

ศศ.ม(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการธุรกิจสหกรณออมทรัพย,

การตลาดสินคาการเกษตร, การบริหาร

จัดการโซอุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ,

การคาที่เปนธรรม

ภายใน / internal line : 2067

☎ 0-2940-7300

E-mail : fecojup@ku.ac.th

นาย ปติ  กันตังกุล

Mr.  Piti  Kantangkul

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Resource Management and 

Enviromental Science)

The  Australian National U.,Australia

เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม,

การจัดการทรัพยากร, 

เศรษฐศาสตรทรัพยากรประมง

ภายใน / internal line : 2067

☎ 0-2940-7300

E-mail : fecoptk@ku.ac.th

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

รองผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ

โครงการปร�ญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ (ลพบุร�) / 

Master Program in Business Economic Special Program

ภายใน / internal line : 4031-2 ext. 512           ☎ 0-2942-8866, 0-9894-0712           7 0-2942-8866

URL : http://mbelb.eco.ac.th

นาง วลัยภรณ  อัตตะนันทน

Mrs.  Valaiporn  Attanandana

ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ม.

ม.ธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรการเงิน, เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1740-42 ext. 210

☎ 0-2579-1544

E-mail : fecovaa@ku.ac.th

นาย อุนกัง  แซลิ้ม

Mr.  Aunkung  Saelim

ผศ. / Assist.Prof.

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรการคลัง, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรพลังงาน

ภายใน / internal line : 1740-42  ext. 207

☎ 0-2579-1544

E-mail : fecoakl@ku.ac.th

น.ส. นันทรัตน  ระรื่นสุข

Miss  Nantharat  Raruensuv

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศ.บ.

ม.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

ภายใน / internal line : 1740-42  ext. 513

☎ 0-2942-8866

E-mail : feconrr@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

เลขานุการโครงการ

ผูประสานงานในหนวยงาน
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โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) / 

Master of Arts in Cooperative Economics (Special Program)

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-2           ☎ 0-2940-6343           7 0-2940-6343

E-mail : psdrus@ku.ac.th  URL : http://master-coop.lco.ku.ac.th

นาง วิจิตตศรี  สงวนวงศ
Mrs.  Vijitsri  Sanguanwongse
รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Social Economics)
Johannes Kepler U. of Linz.,Austria
เศรษฐศาสตรการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-2

☎ 0-2940-6343
E-mail : fecovss@ku.ac.th

น.ส. พรประภา  สกุลแสง
Miss  Pornprapa  Sakulsaeng
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sciences for Biospheric 
Coexistence)
Hiroshima U.,Japan
Department of Food and Resource 
Economics, Graduate School of 
Biosphere Science

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-2

☎ 0-2940-6343
E-mail : fecoppss@ku.ac.th

น.ส. วาสนา  หมวดเตี้ย
Miss  Wasana  Mundtia
นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.
ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-2

☎ 0-2940-6343
E-mail : fecownm@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

เลขานุการโครงการ

ผูประสานงานในหนวยงาน

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาคพิเศษ / Bachelor of Arts in Entrepreneurial Economic (International Program)

ภายใน / internal line : 5602-3           ☎ 0-2579-1544           7 0-2579-1544 ext. 5603

E-mail : eebaeco@gmail.com  URL : http://eebaeco.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman
นาย จารึก  สิงหปรีชา
Mr.  Charuk  Singhapreecha
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
Kobe U.,Japan
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ, การวิเคราะห
เชิงปริมาณ, การวิเคราะหดุลยภาพทั่วไป

ภายใน / internal line : 5601

☎ 0-2579-1544
E-mail : fecochs@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
น.ส. กนกวรรณ  จันทรเจริญชัย
Miss  Kanokwan  Chancharoenchai
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Economics)
Southern Illinois U.,USA
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 4201

☎ 0-2579-1544
E-mail : fecokwc@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  
น.ส. พรพรรณ  กฤษณายุธ
Miss  Pornphun  Krisnayuth

M.A.
U. of Greenwich.,UK
Coordinate and Strategic planning

ภายใน / internal line : 5602

☎ 0-2579-1544
E-mail : fecoppky@ku.ac.th
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โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ภาคพิเศษ) / 

Bachelor of Science Special Program in Agricultural Economics

ภายใน / internal line : 1540, 1542 ext. 149           ☎ 0-2579-9432           7 0-2579-9431

E-mail : fecocrp@ku.ac.th  URL : http://ageconsp.eco.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาง นภาภรณ  พรหมชนะ

Mrs.  Napaporn  Phromchana

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

การตลาดสินคาการเกษตร, เศรษฐศาสตร 

การผลิต, ธุรกิจการเกษตร

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 128

☎ 0-2942-8649-51

E-mail : feconpp@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาย จักรกฤษณ  พจนศิลป

Mr.  Chakrit  Potchanasin

Dr.sc.agr.

U. Hohenheim.,Germany

Agricultural Economics,

วทม.(เศรษฐศาสตรเกษตร),

วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 135

☎ 0-2942-8649-51

E-mail : fecocrp@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง กุลภา  กุลดิลก

Mrs.  Koonlapa  Koondelok

Ph.D.(Agricultural Economics)

Newcastle U.,UK

การเงิน, การตลาด, 

การจัดการทรัพยากรประมง, 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 136

☎ 0-2942-8649-51

E-mail : fecokpk@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) / 

Bachelor of Science Special Program in Agribusiness

ภายใน / internal line : 1540, 1542 ext. 147           ☎ 0-2579-9430           7 0-2579-9429

E-mail : agbus.sp@gmail.com  URL : http://agbus.eco.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman
นาย ปติ  กันตังกุล
Mr.  Piti  Kantangkul
ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Resource Management and 
Enviromental Science)
The  Australian National U.,Australia
เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม, 
การจัดการทรัพยากร,
เศรษฐศาสตรทรัพยากรประมง

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 143

☎ 0-2942-8649-51
E-mail : fecoptk@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
น.ส. ณิธิชา  ธรรมธนากูล
Miss  Nithicha  Thamthanakoon

ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
ม.เกษตรศาสตร
ธุรกิจการเกษตร, การตลาดสินคาเกษตร, 
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 137

☎ 0-2942-8649-51
E-mail : feconct@ku.ac.th
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โครงการพิเศษหลักสูตรปร�ญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว�ชาเศรษฐศาสตร / 

The Doctor of Philosophy Program in Economic

ภายใน / internal line : 1747 ext. 2           ☎ 0-2562-0232           7 0-2562-0232 ext. 802

E-mail : fecoutp@ku.ac.th  URL : http://phd-econ.eco.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาเศรษฐศาสตรสหกรณ / 

Master Arts Program in Cooperative Economics

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-402       ☎ 0-2940-6343 ext. 401-402       7 0-2940-6343 ext. 802

E-mail : psdrus@ku.ac.th  URL : http://master-coop-eco.ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

น.ส. รวิสสาข  สุชาโต

Miss  Ravissa  Suchato

Ph.D.(Agricultural and Resource Economics)

U. of Maryland.,USA

นโยบายการเกษตร, การคาระหวางประเทศ

สินคาเกษตร, การจัดองคกรอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1540,1542  ext. 117

☎ 0-2942-8649-51

E-mail : fecorvs@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาง สุมาลี  สันติพลวุฒิ

Mrs.  Sumalee  Santipollavut

รศ. / Assoc.Prof.

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

เศรษฐศาสตรการพัฒนาและการวางแผน,

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและ

อุตสาหกรรม เศรษฐศาตรธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1541 ext. 204

☎ 0-2579-0739

E-mail : fecosus@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

น.ส. โสมสกาว  เพชรานนท

Miss  Somskaow  Bejranonda

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Agricultural Economics)

Ohio State U.,USA

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม, 

เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541  ext. 201

☎ 0-2561-3474, 0-2579-0739

E-mail : fecosob@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

น.ส. วรรณพร  ฉัตรทอง

Miss  Wonnaporn  Chatthong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กศ.ม.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1747 ext. 201

☎ 0-2579-0739

E-mail : fecowpc@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาง วิจิตตศรี  สงวนวงศ

Mrs.  Vijitsri  Sanguanwongse

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.rer.soc.oec.(Social Economics)

Johannes Kepler U. of Linz.,Austria

เศรษฐศาสตรการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1539  ext. 104

☎ 0-2561-3468

E-mail : fecovss@ku.ac.th
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โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) / 

Master of Arts Program in Agribusiness

ภายใน / internal line : 1102           ☎ 0-2562-0232           7 0-2942-8046 ext. 802

E-mail : fecorns@ku.ac.th  URL: http://mab.eco.ku.ac.th

โครงการปร�ญญาตร�เศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ / 

Bachelor of Economics (Special Program)

ภายใน / internal line : 1541          ☎ 0-2579-8739          7 0-2579-8739, 0-2579-8714

E-mail : econsp@ku.ac.th  URL : http://econsp.eco.ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
น.ส. พรประภา  สกุลแสง
Miss  Pornprapa  Sakulsaeng
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sciences for Biospheric Coexistence)
Hiroshima U.,Japan
Department of Food and Resource 
Economics, Graduate School of 
Biosphere Science

ภายใน / internal line : 1539  ext. 112

☎ 0-2561-3468
E-mail : fecoppss@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  
น.ส. วาสนา  หมวดเตี้ย
Miss  Wasana  Mundtia
นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.
ม.ราชภัฎพระนคร

ภายใน / internal line : 1747 ext. 401-2

☎ 0-2940-6343
E-mail : fecownm@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman
นาย อภิชาต  ดะลุณเพธย
Mr.  Apichart  Daloonpate
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
The U. of Tennessee.,USA
เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรอุตสาหกรรม,
การวิเคราะหเชิงปริมาณ, การวิเคราะหราคา

ภายใน / internal line : 1540 ext. 120

☎ 0-2942-8649
E-mail : fecoacd@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  
น.ส. วลีรัตน  สุพรรณชาติ
Miss  Waleerat  Suphannachart
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)
Australian National U.,Australia
เศรษฐศาสตรพัฒนา, วิเคราะหโครงการลงทุน,
เศรษฐศาสตรการผลิต

ภายใน / internal line : 1540 ext. 140

☎ 0-2942-8649
E-mail : fecowrs@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  
นาง รัชนี  สังขไพโรจน
Mrs.  Ratchanee  Sangpairoj
นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1541  ext. 507

☎ 0-2562032 ext. 301
E-mail : fecorns@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

น.ส. วุฒิยา  สาหรายทอง

Miss  Wuthiya  Saraithong

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

U. of London,UK

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง 

สาธารณะ

ภายใน / internal line : 1541  ext. 308

☎ 0-2561-3474 ext. 308

E-mail : wuthiya@yahoo.com
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ผูประสานงานในหนวยงาน  

น.ส. วราภรณ  ก. ศรีสุวรรณ

Miss  Waraporn  Korsrisuwan

อ.ม.

ม.ศิลปากร

ภายใน / internal line : 1541  ext. 509

☎ 0-2561-3474 ext. 509

E-mail : fecowpk@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาย เรวัตร  ธรรมาอภิรมย

Mr.  Rewat  Thamma-Apiroam

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Economics)

State U. of New York at Binghamton.,USA

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

เศรษฐศาสตรทฤษฎี

ภายใน / internal line : 1541 ext. 205

☎ 0-2579-0739

E-mail : fecoret@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นาย ธนารักษ  เหลาสุทธิ

Mr.  Thanarak  Laosuthi

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Economics)

U. of Kentucky.,USA

Economics

ภายใน / internal line : 1541

☎ 0-2579-0739

E-mail : fecotrl@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

น.ส. วรรณพร  ฉัตรทอง

Miss  Wonnaporn  Chatthong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กศ.ม.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1747 ext. 201

☎ 0-2562-0232

E-mail : fecoepc@ku.ac.th

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคว�ชาเศรษฐศาสตร

ภายใน / internal line : 1747 ext. 2           ☎ 0-2562-0232           7 0-2562-0232 ext. 802

URL : http://grad.eco.ku.ac.th
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร / Faculty of Architecture
ภายใน / internal line : 4050-4052              ☎  0-2942-8960 ext. 322              0-2940-5413

           URL : http://www.arch.ku.ac.th/ 

 คณบดี  / Dean 

 นาย รัชด  ชมภูนิช สถ.ม.(เทคโนโลยีทางอาคาร) ภายใน / internal line : 4050

 Mr.  Ratchot  Chompunich จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8960 ext.322,0-2942-7141

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรมสีเขียว การบริหารจัดการทาง E-mail : archrcc@ku.ac.th

  สถาปตยกรรม การปรับเย็นโดยวิธีธรรมชาติ

 รองคณบดีฝายบริหาร  / Associate Dean for Administration 

 นาย รัฐภูมิ  ปาการเสรี ผ.ม.(การวางผังเมือง) ☎ 0-2942-8960 ext.338

 Mr.  Rathphum  Pakarnseree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : archrpp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม การวางแผนผังเมืองและ

  สภาพสิ่งแวดลอม

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  / Associate Dean for Research and Academic Service

 นาย ธนภณ  พันธเสน ปร.ด.(สหวิทยาการ) ☎ 0-2942-8960 ext.303

 Mr.  Tanapon  Panthasen ม.ธรรมศาสตร E-mail : archtpp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer บูรณการศาสตร อสังหาริมทรัพยแพยั่งยืน 

  บริหารงานกอสราง เศรษฐกิจพอเพียง

 รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

 นางสาว ภัทรนันท  ทักขนนท Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960-3 ext. 309

 Miss  Pattaranan  Takkanon The U.of Queensland,Australia E-mail : archpnt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Design for Tropical Environment,Passive 

  Cooling,Climatic Design,Thermal

  Simulation,Modelling&Simulation

 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  / Assistant to the Dean for International Affairs

 นางสาว สายทิวา  รามสูต Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.172

 Miss  Saithiwa  Ramasoot U. of Pennsylvania,USA E-mail : archstw@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Adaptive reuse, Relationship of old and 

  new architecture , History and Theory, 

  Architectural conservation

 

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  / Head of Faculty Secretary

 นาง จันทรเพ็ญ  ธํารงพิรุณ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 4052

 Mrs.  Junpen  Tamrongpirun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8960

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

          สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary 

 ภายใน / internal line : 4050-2    ☎ 0-2942-8960                 0-2940-5413

URL : http://www.arch.ku.ac.th/
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 นาย จักรพันธ  แกวสามเรือน อส.บ.(เทคโนโลยีโยธา ☎ 0-2942-8960

 Mr.  Jakkapant  Kaewsamrean ส.เทคโนโลยีราชมงคล E-mail : ojpkr@ku.ac.th

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 นางสาว ดุษฎีภรณ  สุสกุล บธ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4052

 Miss  Dusadeeporn  Susakul ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-2942-8960-3

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

 นาง พจนา  สมทรัพย กศ.ม.(การอุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 4051

 Mrs.  Pojana  Somsup ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8960 ext.204

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

 นาง พิมสิริ  คลายขํา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4052

 Mrs.  Pimsiri  Klaikhum ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8960 ext.327

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

 นาย เพทาย  คําสวัสดิ์ วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 4051

 Mr.  Paetay  Kumsawas ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8960 ext.204

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

 นางสาว รัตติกรณ  วิเชษฐกุล ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4051

 Miss  Rattikorn  Wichadkul ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8960 ext.329

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

 นาย ศรุติ  โพธิ์ไทร สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ☎ 0-2942-8960-3 ext.178

 Mr.  Sarut  Phosai ม.ศิลปากร E-mail : archsrp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรมออกแบบชุมชนเมือง

 นางสาว สุธิดา  สัตยากร MBEnv(SustDev) ☎ 0-2942-8960 ext.177

 Miss  Sutida  Sattayakorn The U. of New South Wales,Australia E-mail : archstd@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Sustaunable Development 

 นาง สดับภิน  พวงมาลัย บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 4052

 Mrs.  Sadabpin  Puangmalai ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8960 ext.325

 บุคลากร  E-mail : sadabpin.p@ku.ac.th

 นางสาว สุกัญญา  กลาขยัน ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 4050

 Miss  Sukanya  Klakayan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8960-3 ext.326

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  E-mail : archsyk@ku.ac.th 
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     สาขาว�ชาสถาปตยกรรมศาสตร / Division of Architechture 

ภายใน / internal line : 4053                    ☎  0-2942-8960                    0-2940-5413

URL : http://www.arch.ku.ac.th/

 หัวหนาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  / Head of Division

 นาย ณรงพน  ไลประกอบทรัพย Ph.D.(Architecture) ภายใน / internal line : 4052

 Mr.  Narongpon  Laiprakobsup Texas A&M U.,USA ☎ 0-2942-8960 ext.179

 อาจารย / Lecturer Architectural Theory E-mail : narongpon.l@ku.ac.th

 นางสาว กัญญาภา  อรามรักษ สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960-3 ext.334

 Miss  Kanyapa  Aramraks ม.ธรรมศาสตร E-mail : archkpa@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม

 นาย กิจโชติ  นันทนสิริวิกรม M.Arch.(Architectural Design) ☎ 0-2942-8960

 Mr.  Kijchot  Nuntanasirivikrom U. College London,UK E-mail : archkcn@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร ปรัชญา และ 

  ทฤษฎีสถาปตยกรรมปรัชญา

 นาย จตุพล  อังศุเวช ศศ.ม.(สถาปตยกรรมพื้นถิ่น) ☎ 0-2942-8960-3 ext.175

 Mr.  Jatupon  Angsuvech ม.ศิลปากร E-mail : archjpa@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรมพื้นถิ่น,สถาปตยกรรมภายใน

 นางสาว เพกา  เสนาะเมือง สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ☎ 0-2942-8960

 Miss  Pega  Sanoamuang จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 อาจารย / Lecturer การออกแบบชุมชนเมือง

 นาย มนทัต  เหมพัฒน ศศ.ม.(สถาปตยกรรมพื้นถิ่น) ☎ 0-2942-8960 ext.332

 Mr.  Monatat  Hemapat ม.ศิลปากร E-mail : archmth@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรมพื้นถิ่น

 นาง ยุพยง  เหมะศิลปน M.Arch.(Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.167

 Mrs.  Yupayong  Hemasilpin U. of Illinois,USA E-mail : archyyh@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Architecture

 นาย รัฐภูมิ  ปาการเสรี ผ.ม.(การวางผังเมือง) ☎ 0-2942-8960 ext.338

 Mr.  Rathphum  Pakarnseree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : archrpp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม การวางแผนผังเมืองและ

  สภาพสิ่งแวดลอม

 นางสาว วันดี  พินิจวรสิน Ph.D.(Architecture and Planning) ☎ 0-2942-8960-3 ext.332

 Miss  Wandee  Pinijvarasin The U. of Melbourne,Australia E-mail : archwdp@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรม (พื้นถิ่น) และสิ่งแวดลอม

 นาย สภาวิทย  ดานธํารงกูล สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960 ext.338

 Mr.  Spavit  Darnthamrongkul ม.ศิลปากร E-mail : archsvd@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม
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 นางสาว สายทิวา  รามสูต Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.172

 Miss  Saithiwa  Ramasoot U. of Pennsylvania,USA E-mail : archstw@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Adaptive reuse, Relationship of old and 

  new architecture , History and Theory, 

  Architectural conservation

 นางสาว สุปรียา  หวังพัชรพล M.S.(Development and Planning) ภายใน / internal line : 4052

 Miss  Supreeya  Wungpatcharapon U. of London,UK ☎ 0-2942-8960-3 ext.174

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรมกับลานพัฒนาชุมชน E-mail : archsyw@ku.ac.th,

   supreeya.w@ku.ac.th

 นาย โอฬาร  เจริญชัย สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ☎ 0-2942-8960 ext.174

 Mr.  Olarn  Charoenchai ม.ศิลปากร E-mail : archolc@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรมศาสตร,การออกแบบชุมชน

  เมืองและชนบท

 หัวหนาสาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม  / Head of Division

 นาย กฤษดา  ประเสริฐสิทธิ์ DEA(Environnement et Paysage) ☎ 0-2942-8960 ext.337

 Mr.  Krisda  Prasertsith U. de Toulouse II,France E-mail : okdp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer การออกแบบและกอสรางในงาน

  ภูมิสถาปตยกรรม

 นาง คัทลียา  จิรประเสริฐกุล Ph.D.(Landscape Architecture) ☎ 0-2942-8960-3 ext.310

 Mrs.  Cuttaleeya  Jiraprasertkun U. of Melbourne,Australia E-mail : archcyn@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภูมิทัศนวัฒนธรรมไทย การออกแบบและ

  วางชุมชนอยางยั่งยืนการอานและแปล

  ความหมายภูมิทัศน

 นางสาว ชวาพร  ศักดิ์ศรี ภ.สถ.ม.(ภูมิสถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960-3 ext.313,337

 Miss  Chawaporn  suksri จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : archcps@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภูมิสถาปตยกรรม

 นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ  เพ็ชรยิ้ม D.P.E.A.(Jardins Historiques,Patrimoine ☎ 0-2942-8960

 Mrs.  Tanasi Samphantharak  Petyim et Paysage) E-mail : fengtns@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. Ecole d’ Architecture de Versailles,France

  ประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรม

 นาง นพมาศ  พันธุภักดี M.L.A.

 Mrs.  Noppamas  Punpugdee Virginia Polytechnic Institue and State U.,USA

 อาจารย / Lecturer

     สาขาว�ชาภูมิสถาปตยกรรม / Division of Landscape Architechture 

ภายใน / internal line : 4053                    ☎  0-2942-8960                    0-2940-5413

            URL : http://www.arch.ku.ac.th/  
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 นาง ปาณิทัต  รัตนวิจิตร วท.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) ภายใน / internal line : 4053

 Mrs.  Panitat  Ratanawichit U. College London,U. of London,UK ☎ 0-2942-8960 ext.336

 อาจารย / Lecturer ภูมิสถาปตยกรรม,ภูมิทัศนเมือง E-mail : archptr@ku.ac.th

 นาย ไพศาล  เทพวงศศิริรัตน Ph.D.(City & Rigional Planning) ☎ 0-2942-8960-3 ext.319

 Mr.  Paisarn  Tepwongsirirat U. of Pennsylvania,USA E-mail : archpst@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ภูมิสถาปตยกรรม,การวางแผนภาคและเมือง

 หมอมหลวง วุฒิพงษ  ทวีวงศ M.L.A.(Landscape Architecture) ☎ 0-2942-8960

 M.L.  Vudipong  Davivongs U. of Pennsylvania,USA E-mail : ovpd@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การออกแบบและวางผังในงาน

  ภูมิสถาปตยกรรม

 นาง ศนิ  ลิ้มทองสกุล M.L.A.(Landscape Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.333

 Mrs.  Sani  Limthongsakul Texas A&M U.,USA E-mail : arcsnw@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การออกแบบและวางผังเชิงนิเวศในงาน 

  ภูมิสถาปตยกรรม

 นาย ศรันย  สมันตรัฐ วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ☎ 0-2942-8960 ext.314

 Mr. Saran Samanntarat ทรัพยากร)  E-mail : archsrs@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer ม.มหิดล

  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม,สิ่งแวดลอม

  สรรคสราง,ภูมิทัศนวัฒนธรรมชาติพันธุ,

  เพศสภาวะ

 นางสาว อรเอม  ตั้งกิจงามวงศ วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 4053

 Miss  Ornaim  Tangkitngamwong ม.มหิดล ☎ 0-2942-8960 ext.315

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

 หัวหนาสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม  / Head of Division

 นาง สุภาพร แกวกอ  เลี่ยวไพโรจน D.Tech.Sc.(Transportation Engineering) ☎ 0-2942-8960 ext.303

 Mrs.  Supaporn Kaewko  Leopairojna A.I.T. E-mail : archspk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม ผังเมือง การขนสงในเขตเมือง

 นาย ฐิติวุฒิ  ชัยสวัสดิ์อารี สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960 ext.307

 Mr.  Thitiwoot  Chaisawataree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : arctwc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรม การอนุรักษสถาปตยกรรม

  และชุมชน

 

    สาขาว�ขาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม / Urban Planing and Environment 

ภายใน / internal line : 4053                    ☎  0-2942-8960                    0-2940-5413

            URL : http://www.arch.ku.ac.th/  
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 นาย ธนภณ  พันธเสน ปร.ด.(สหวิทยาการ) ☎ 0-2942-8960 ext.303

 Mr.  Tanapon  Panthasen ม.ธรรมศาสตร E-mail : archtpp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer บูรณการศาสตร อสังหาริมทรัพยแพยั่งยืน 

  บริหารงานกอสราง เศรษฐกิจพอเพียง

 นาย ประวุฒิ  แยมยลงาม ผ.ม.(การวางผังเมือง) ☎ 0-2942-8901-3 ext.0,336

 Mr.  Pravuthd  Yamyolngam จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : fengpvy@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การอนุรักษชุมชนและศิลปกรรมชุมชน 

  การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และ 

  ภูมิปญญาชาวบาน

 นาย ศราวุธ  เปรมใจ Doctorat(Urbanisme mention Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.306

 Mr.  Sarawut  Preamechai U. Pierre Mendes France de Grenoble, E-mail : archswp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer France

  สถาปตยกรรมและผังเมือง

 นาง อารยา  ศานติสรร คพ.ม.(เคหการ) ☎ 0-2942-8960 ext.302

 Mrs.  Araya  Santisan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : arcays@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

   ชีววิถีในเคหการและอสังหาริมทรัพย

 นาย เอกรินทร  อนุกูลยุทธธน D.P.L.G. E-mail : arcera@ku.ac.th

 Mr.  Eggarin  Anukulyudhathon L. Unite Pedagogique d’Architecture 

 รศ. / Assoc.Prof. No.1,France

  การวางผังเมือง สถาปตยกรรม การวางผัง

  ดวยระบบนิเวศเขตเมืองและการวางผัง

  อยางยั่งยืน

 หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  / Head of Division

 นางสาว โสภา  วิศิษฏศักดิ์ Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960-62 ext.308

 Miss  Sopa  Visitsas Texas A&M U.,USA E-mail : sopa.v@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Bioclimatic & Sustainable Arch.,   

  Energy Conservation for Bldg,Tall Bldg.

 นาง ชนิกานต  ยิ้มประยูร M.S.(Architecture) ☎ 0-2942-8960

 Mrs.  Chanikarn  Yimprayoon Georgia Institute of Technology,USA E-mail : arccks@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. เทคโนโลยีทางอาคาร

       สาขาว�ชาเทคโนโลยีทางอาคาร / Building Technology 

ภายใน / internal line : 4053                    ☎  0-2942-8960 ext. 202                   0-2940-5413

            URL : http://www.arch.ku.ac.th/  
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 นาย ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ☎ 0-2942-8960 ext.318

 Mr.  Parames  Kamhangritirong ม.เกษตรศาสตร E-mail : archpmk@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโยธา การจัดการการกอสราง 

  วัสดุกอสราง

 นาง พาสินี  สุนากร สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960 ext.308

 Mrs.  Pasinee  Sunakorn Pratt Institute,New York,USA E-mail : arcpns@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. สถาปตยกรรมย่ิงยืน นวัตกรรมอาคารเพ่ือรักษา

  สิ่งแวดลอม การใชพืชพรรณประกอบอาหาร

 นาย พิทาน  ทองศาโรจน สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2579-8570 ext.304

 Mr.  Pithan  Thongsarojana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : archptrr@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม 

 นางสาว ภัทรนันท  ทักขนนท Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960-3 ext.309

 Miss  Pattaranan  Takkanon The U.of Queensland,Australia E-mail : archpnt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Design for Tropical Environment,Passive

  Cooling,Climatic Design,Thermal 

  Simulation,Modelling&Simulation

 นาย รัชด  ชมภูนิช สถ.ม.(เทคโนโลยีทางอาคาร) ภายใน / internal line : 4050

 Mr.  Ratchot  Chompunich จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8960 ext.322,0-2942-7141

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรมสีเขียว การบริหารจัดการทาง E-mail : archrcc@ku.ac.th

  สถาปตยกรรม การปรับเย็นโดยวิธีธรรมชาติ

 นาย ศิรเดช  สุริต วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ☎ 0-2942-8960-3 ext.304

 Mr.  Siradech  Surit ม.เกษตรศาสตร E-mail : archsds@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer วิศวกรรมโยธา,Finite Element Modezing,

  Structural Topology Optimization

 นาย สิงห  อินทรชูโต Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960 ext.305

 Mr.  Singh  Intrachooto Massachusetts Institute of Technology, E-mail : archsit@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. USA Innovation Process,Environmental 

  Responsible desiqn and Architecture

 ประธานโครงการ  / Chairman 

 นางสาว โสภา  วิศิษฏศักดิ์ Ph.D.(Architecture) ☎ 0-2942-8960-2 ext.308

 Miss  Sopa  Visitsak Texas A&M U.,USA E-mail : sopa.v@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Bioclimatic & Sustainable Arch, Energy 

  Conservation For Bldg,Tall Blge.

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ / 

Master of Program in Building Innovation Technology

☎ 0-2942-8960 ext. 202      0-2942-8960 ext.202

URL : http://www.arch.ku.ac.th/
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 เลขานุการโครงการ    

 นาย พิทาน  ทองศาโรจน สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960 ext.304

 Mr.  Pithan  Thongsarojana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : owyr@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer สถาปตยกรรม

 ผูประสานงานในหนวยงาน   

 นางสาว อุรา  ศรีทองคง บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ☎ 0-2942-8960 ext.202

 Miss  Ura  Srethongkong ส.ราชภัฏจันทรเกษม E-mail : archurs@ku.ac.th

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นาย ฐิติวุฒิ  ชัยสวัสดิ์อารี สถ.ม.(สถาปตยกรรม) ☎ 0-2942-8960 ext.303

 Mr.  Thitiwoot  Chaisawataree จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย E-mail : arctwc@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof. สถาปตยกรรม การอนุรักษสถาปตยกรรม

  และชุมชน

 เลขานุการโครงการ  

 นาย ธนภณ  พันธเสน ปร.ด.(สหวิทยาการ) ☎ 0-2942-8960 ext.303

 Mr.  Tanapon  Panthasen ม.ธรรมศาสตร E-mail : archtpp@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer บูรณการศาสตร อสังหาริมทรัพยแพยั่งยืน

  บริหารงานกอสราง เศรษฐกิจพอเพียง

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว อุรา  ศรีทองคง บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ☎ 0-2942-8960 ext.202

 Miss  Ura  Srithongkong ส.ราชภัฏจันทรเกษม E-mail : archurs@ku.ac.th

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม (ภาคพิเศษ) / 

Master of Urban and Environmental Planning Special Program

☎ 0-2942-8960 ext. 202      0-2942-8960 ext. 202

          E-mail : MUEPADMIN@ku.ac.th    URL : http://www.arch.ku.ac.th/  
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คณะสังคมศาสตร / Faculty of Social Sciences
ภายใน / internal line : 1562 ext. 9   ☎ 0-2561-3480, 0-2561-3484   7 0-2561-2738  

E-mail : fsoc@ku.ac.th  URL : http://www.soc.ku.ac.th/

คณบดี  / Dean

นาย มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ

Mr.  Manitpol  Urabunnualchat

รศ. / Assoc.Prof.

ร.ด.(รัฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การคลัง การเมืองไทย 

การเมืองระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocmpu@ku.ac.th

นาง นิตยา  เงินประเสริฐศรี

Mrs.  Nitaya  Ngernprasertsri

รศ. / Assoc.Prof.

ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)

ม.ธรรมศาสตร

ทฤษฎีองคการ พฤติกรรมองคการ 

พัฒนาองคการ TQM ผลิตภาพในภาครัฐ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 446

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocnyn@ku.ac.th

นาย ถวัลย  เนียมทรัพย

Mr.  Thawan  Nieamsup

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

จิตวิทยาคลินิก บริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 316

☎ 0-2561-3480 ext. 316

E-mail : fsoctwn@ku.ac.th

นาง อรสา  สุกสวาง

Mrs.  Orasa  Suksawang

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Socio-Economic Planning)

Tokyo Institute of Technology,Japan

ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตรเมือง 

การวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท

ภายใน / internal line : 1562 ext. 447

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocoss@ku.ac.th

นางสาว ทิพทินนา  สมุทรานนท

Miss  Thipthinna  Smuthranond

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 443

☎ 0-2561-3480 ext. 443

E-mail : fsoctns@ku.ac.th

นางสาว โสวัตรี  ณ ถลาง

Miss  Sowatree  Nathalang

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Anthropology)

Macquarie U.,Australia

มานุษยวิทยาเมือง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 444,703

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocstn@ku.ac.th

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  / Associate Dean for Policy and Planning

รองคณบดีฝายพัฒนาองคการและประสานงาน  / Associate Dean for Organization Development and Coordination Affairs

รองคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  / Associate Dean for Technology Information

รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  / Associate Dean for Research and Academic Service
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1562 ext. 7            ☎ 0-2561-3480, 0-2561-3484            7 0-2561-2738

E-mail : fsoc@ku.ac.th  URL : http://www.soc.ku.ac.th/sec/main.htm

นางสาว สิริกร  กาญจนสุนทร

Miss  Siridorn  Kanjanasuntorn

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(การจัดการปาไม)

ม.เกษตรศาสตร

Remote Sensing, Geography 

Information System (GIS) 

ภายใน / internal line : 1562 ext. 710

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocptk@ku.ac.th

นาง มาตรินี  รักษตานนทชัย

Mrs.  Matrini  Ruktanonchai

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Geography)

U. of Kentucky,USA

ภูมิศาสตรมนุษย ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 

ภูมิศาสตรการแพทย 

ภายใน / internal line : 1562-8 ext. 448

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocmnr@ku.ac.th

นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  ผิวเหลือง

Commander  Ngamlamai  Piolueang

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ประชากรศาสตร)

ม.มหิดล

จิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ประชากรศาสตร แรงงานกับการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 730,442

☎ 0-2561-3480 ext. 730, 442

E-mail : fsocnmp@ku.ac.th

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  / Associate Dean for Educational Assurance

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  / Associate Dean for Foreign Relations and Special Affairs

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Associate Dean for Student Affairs

นาง โปรงเกศ  เฉลิมวงศ

Mrs.  Prongkes  Chalermwong

ผูบริหาร

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 311

☎ 0-2561-3484 ext. 311

E-mail : fsocpkc@ku.ac.th

นางสาว จารุนีย  วรรณสิทธิ์

Miss  Jarunee  Wannasit

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 300,327

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocjrw@ku.ac.th

นางสาว จุฑามาศ  ปนลาย

Miss  Juthamard  Punlay

บุคลากรชำนาญการ

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ส.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 310

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocjup@ku.ac.th

นาง ชยุตรา  สุดาเทพ

Mrs.  Chayutra  Sudatep

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocdus@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  
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นางสาว ชุติมน  ศรีนวกะตระกูล

Miss  Chutimon  Srinavakatrakul

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กจ.ม.(การจัดการทั่วไป)

ม.มหิดล

ภายใน / internal line : 1562 ext. 302

E-mail : fsoccms@ku.ac.th

นางสาว ดวงฤดี  สายเจริญ

Miss  Doungrudee  Saicharoen

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 415

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsocddw@ku.ac.th

นางสาว ทวิกา  อินสอน

Miss  Thawika  Insorn

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 305

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsoctki@ku.ac.th

นาง บรรจง  กลิ่นสงวน

Mrs.  Bunjong  Klinsanguan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 307

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocbjk@ku.ac.th

นาง ปณิตชา  กลิ่นหวล

Mrs.  Panitcha  Klinhual

บุคลากรชำนาญการ

ค.บ.

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 304

☎ 0-2561-3480 ext. 304

E-mail : fsocppk@ku.ac.th

นาง ปญจวรรณ  มณีโทน

Mrs.  Punjawan  Maneetone

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562-8 ext. 503

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocpwm@ku.ac.th

นางสาว ปยะรัตน  คลายแยม

Miss  Piyarat  Klayyam

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.ม.(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

ม.หอการคาไทย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 309

E-mail : fsocprk@ku.ac.th

นาง ภคนันท  พุมประเสริฐ

Mrs.  Pakanan  Pumprasert

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ค.บ.(สังคมศึกษา)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 329

☎ 0-2561-3480 ext. 329

E-mail : fsocpwy@ku.ac.th

นางสาว ภัทรกร  ศรีวะรมย

Miss  Patharakorn  Sriwarom

นักวิชาการศึกษา

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 303

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocpks@ku.ac.th

นางสาว มนัธยา  นิลพันธุ

Miss  Manatthaya  Nillapan

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.มหาสารคาม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 803

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocmyn@ku.ac.th

นางสาว มยุลดา  ทาสุรินทร

Miss  Mayalada  Tasurine

นักวิชาการศึกษา

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.นเรศวร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 340

☎ 0-2561-3480 ext. 340



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY324

คณ
ะสังคมสาสตร

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นาง มาริสา  เอี่ยมเหล็ก

Mrs.  Marisa  Eiamleak

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 330

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocmse@ku.ac.th

นาง รสธร  วิศาลมงคล

Mrs.  Rossathorn  Wisanmongkol

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1562 ext. 504

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocnpw@ku.ac.th

นางสาว วิชนี  นวลศรี

Miss  Vichanee  Nualsri

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 502

☎ 0-2561-3480 ext. 502

E-mail : fsocvnn@ku.ac.th

นาง สมพิศ  เกตุดำ

Mrs.  Sompid  Ketdum

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏกาญจนบุรี

ภายใน / internal line : 1562 ext. 308

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocspk@ku.ac.th

นาย สรศักดิ์  มงคลสมบูรณ

Mr.  Sorasak  Mongkonsomboon

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 801

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocssm@ku.ac.th

นาง สุภาพร  หรุนสกุล

Mrs.  Supaporn  Roonsakul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

E-mail : fsocspr@ku.ac.th

นางสาว สุวิมล  งามเนตร

Miss  Suwimol  Ngamnatr

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 328

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocsmnn@ku.ac.th

นางสาว อำไพพงษ  ทวีธัญลักษณ

Miss  Ampaipong  Tweetanyaluk

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 306

☎ 0-2561-3480 ext. 306

E-mail : fsocapt@ku.ac.th

ภาคว�ชาจ�ตว�ทยา / Department of Psychology

ภายใน / internal line : 1562 ext. 1            ☎ 0-2561-3484 ext. 1            7 0-2561-2230

URL : http://psy.soc.ku.ac.th/skip/index.html

นางสาว ทิพยวัลย  สุรินยา

Miss  Tippavan  Surinya

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Family Resource Management)

Oregon State U.,USA

จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาสุขภาพ 

การจัดการทรัพยากรครอบครัว

ภายใน / internal line : 1562 ext. 322,733

☎ 0-2561-3480 ext. 322

E-mail : fsoctvs@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา  / Head of Department
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รองหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา  

นาง วิริยาภรณ  อุดมระติ

Mrs.  Wiriyaporn  Udomrati

ผศ. / Assist.Prof.

กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาพัฒนาการ กิจกรรมสงเสริมพัฒนา

การทุกชวงวัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภายใน / internal line : 1562 ext. 323

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocwyu@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา  

นางสาว อรพิน  สถิรมน

Miss  Orapin  Stiramon

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Counselling Psychology)

U. of Alberat,Canada

จิตวิทยาการใหคำปรึกษา จิตวิทยาคลินิก

ภายใน / internal line : 1562 ext. 716

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocops@ku.ac.th

นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  ผิวเหลือง

Commander  Ngamlamai  Piolueang

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ประชากรศาสตร)

ม.มหิดล

จิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ประชากรศาสตร แรงงานกับการพัฒนา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 730,442

☎ 0-2561-3480 ext. 730,442

E-mail : fsocnmp@ku.ac.th

นาย ถวัลย  เนียมทรัพย

Mr.  Thawan  Nieamsup

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

จิตวิทยาคลินิก บริหารธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 316

☎ 0-2561-3480 ext. 316

E-mail : fsoctwn@ku.ac.th

นาย ทรรศนะ  ใจชุมชื่น

Mr.  Tassana  Jaichumchuen

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

ม.เกษตรศาสตร

การวิจัยทางจิตวิทยา จิตวิทยาการทดลอง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 320

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsoctnj@ku.ac.th

นางสาว ทิพทินนา  สมุทรานนท

Miss  Thipthinna  Smuthranond

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 443

☎ 0-2561-3480 ext. 443

E-mail : fsoctns@ku.ac.th

นาย ธนรัตน  ทรงสมบูรณ

Mr.  Thanarat  Songsomboon

อาจารย / Lecturer

M.A.(Confl ict Analysis and 

Management)

Royal Roads U.,Canada

ภายใน / internal line : 1562 ext. 317

☎ 0-2561-3480

นาย ธีรพัฒน  วงศคุมสิน

Mr.  Theerapat  Wongkumsin

อาจารย / Lecturer

กศ.ด.(จิตวิทยาการใหคำปรึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาการแนะแนว 

จิตวิทยาการใหคำปรึกษา 

จิตวิทยาครอบครัว

ภายใน / internal line : 1562 ext. 718

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsoctpw@ku.ac.th
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นางสาว บุณฑริกา  นาคนิศร

Miss  Boontarika  Narknisorn

อาจารย / Lecturer

M.S.(In Counseling)

U. of La Verne,U.S.A

จิตวิทยาเด็ก คนชรา ครอบครัว ชีวิตคู 

พัฒนาการสำหรับเด็ก จิตวิทยาการปรับตัว

ภายใน / internal line : 1562 ext. 732

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocbkn@ku.ac.th

นาง ปนัดดา  ชำนาญสุข

Mrs.  Panatda  Chumnansook

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)

ม.มหิดล

อุบัติเหตุ, สังคมศาสตรกับสุขภาพ, ความเส่ียง

ภายใน / internal line : 1562 ext. 325

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocpdk@ku.ac.th

พันตรีหญิง พนมพร  พุมจันทร

Major  Panomporn  Phoomchan

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและ

สาธารณสุข)

ม.มหิดล

จิตวิทยาคลินิก 

การใหคำปรึกษาทางจิตวิทยา 

การตรวจวินิจฉัยและการทดสอบทางจิตวิทยา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 315

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocpnpc@ku.ac.th

นางสาว พลอยวไล  ไกรนรา

Miss  Ploywalai  Krainara

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน)

ม.เกษตรศาสตร

การวิจัยทางจิตวิทยา จิตวิทยาการทดลอง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 324

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocplk@ku.ac.th

นาง รัก  ชุณหกาญจน

Mrs.  Ruck  Chunhakan

อาจารย / Lecturer

กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก

ภายใน / internal line : 1562 ext. 735

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocrck@ku.ac.th

นางสาว รัตติกรณ  จงวิศาล

Miss  Rattigorn  Chongvisal

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

การทดสอบทางอุตสาหกรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 319

☎ 0-2561-3480

E-mail : rathigorn.c@ku.ac.th

นางสาว ศยามล  เอกะกุลานันต

Miss  Sayamon  Akakulanan

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

มนุษยสัมพันธในการทำงาน กลุม + ทีมงาน 

จิตวิทยาสังคม แรงจูงใจในการทำงาน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 717

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocsma@ku.ac.th

นางสาว เอื้ออนุช  ถนอมวงษ

Miss  Uea-anut  Tanomwong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)

ม.มหิดล

จิตวิทยาคลินิก เด็กและเยาวชนกระทำผิด

ภายใน / internal line : 1562 ext. 723

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocant@ku.ac.th
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ภาคว�ชานิติศาสตร / Department of Law

ภายใน / internal line : 1562 ext. 4            ☎ 0-2561-3484 ext. 4            7 0-2561-2738

URL : http://www.law.soc.ku.ac.th/

นางสาว วรภัทร  รัตนาพาณิชย

Miss  Warapat  Rattanapanich

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)

ม.ธรรมศาสตร

กฎหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 430

☎ 0-2561-2380

E-mail : fsocwpr@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชานิติศาสตร  

นางสาว รุงนภา  อดิศรมงคล

Miss  Runganpa  Adisornmongkon

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายเอกชน)

ม.ธรรมศาสตร

กฎหมายเอกชน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 715

☎ 0-2561-3480 ext. 715

E-mail : fsocrnp@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชานิติศาสตร  

นาย ธีระวุฒิ  เต็มสิริวัฒนกุล

Mr.  Theeravuth  Temsiriwattanakul

อาจารย / Lecturer

น.ม.(นิติศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร, กฎหมายภาษีอากรระหวาง 

ประเทศ, กฎหมายระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : theeravuth.t@ku.ac.th

นาง ไฉไล  ศักดิวรพงศ

Mrs.  Chailai  Sakdivorapong

รศ. / Assoc.Prof.

น.ม.(กฎหมาย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กฎหมายแพงและอาญา 

กฎหมายการเกษตร กฎหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocchs@ku.ac.th

นาย ชีวิน  มัลลิกะมาลย

Mr.  Cheewin  Mallikamarl

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กฎหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-2738 ext. 738

E-mail : fsoccwn@ku.ac.th

นางสาว นฤมล  ชางบุญมี

Miss  Narumon  Changboonmee

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายระหวางประเทศ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะยืม 

ฝากทรัพย และตั๋วเงิน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 4

☎ 0-2561-2380

E-mail : fsocnmc@ku.ac.th

นาย ปราโมทย  ประจนปจจนึก

Mr.  Pramote  Prachonpachanuk

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.

U. de Starsbourg III,France

กฎหมายระหวางประเทศ 

กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอาญา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 410

☎ 0-2561-3484 ext. 410

E-mail : fsocpmp@ku.ac.th

นาย ยงยุทธ  ชื่นชีพ

Mr.  Yongyuth  Chuencheep

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายเอกชน)

ม.ธรรมศาสตร

กฎหมายเอกชน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 430

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocyyc@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชานิติศาสตร  / Head of Department
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นาง ศุภกาญจน  พงศยี่หลา

Mrs.  Suppakarn  Pongyelar

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(International Cooperation)

Nagoya U.,Japan

Southeast Asian Studies, Japanese 

Studies

ภายใน / internal line : 1562 ext. 719

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocskp@ku.ac.th

รองหัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร  

นาย ภูวดล  ทรงประเสริฐ

Mr.  Phuwadol  Songprasert

Ph.D.(History)

Monash U.,Australia

E-mail : fsocpds@ku.ac.th

นาง กนิษฐา  ชิตชาง

Mrs.  Kanitha  Chitchang

อาจารย / Lecturer

อ.ด.(ประวัติศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทยศึกษา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 423

☎ 0-2561-3484 ext. 423

E-mail : fsocktc@ku.ac.th

นาย เกงกิจ  กิติเรียงลาภ

Mr.  Kengkij  Kitirianglarp

อาจารย / Lecturer

ร.ด.(รัฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติศาสตรตะวันตก, 

ประวัติศาสรการเมืองไทย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 426

☎ 0-2561-3480 ext. 426

E-mail : fsockkk@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร  / Head of Department

นาย เศรษฐบุตร  อิทธิธรรมวินิจ

Mr.  Setthabut  Ittithumwinit

อาจารย / Lecturer

U. of Wisconsin-Madison,USA

กฎหมายการคาระหวางประเทศ 

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

กฎหมายแพง กฏหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 4

☎ 0-2561-2380

E-mail : fsocsbi@ku.ac.th

นางสาว สรียา  กาฬสินธุ

Miss  Sareeya  Galasintu

อาจารย / Lecturer

LL.M.

U. of Birmingham,U.K.

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา, 

กฏหมายคุมครองผูบริโภค

ภายใน / internal line : 1562 ext. 737

☎ 0-2561-3484 ext. 737

E-mail : fsocsyg@ku.ac.th

นางสาว สุนิสา  อิทธิชัยโย

Miss  Sunisa  Ittichaiyo

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายมหาชน)

ม.ธรรมศาสตร

กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายปกครอง

ภายใน / internal line : 1562 ext. 4

☎ 0-2561-2380

E-mail : fsocssi@ku.ac.th

ภาคว�ชาประวัติศาสตร / Department of History

ภายใน / internal line : 1562 ext. 3            ☎ 0-2561-3484 ext. 3            7 0-2561-2738

E-mail : fsoc.his@ku.ac.th  URL : http://www.soc.ku.ac.th/his/main/index.html
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นาง เพ็ญทิพยภา  ดุลยจินดา

Mrs.  Phenthippha  Dulyachinda

อาจารย / Lecturer

M.A.(History)

Iowa State U.,USA

Chinese History, American Diplomatic 

History, Korean History, Economic 

History

E-mail : fsocppd@ku.ac.th

นาย ภควุฒิ  ทวียศ

Mr.  Pakawut  Taveeyos

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ประวัติศาสตร)

ม.ศิลปากร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 438

☎ 0-2561-3480 ext. 438

นาย ศรัญู  เทพสงเคราะห

Mr.  Sarunyou  Thepsongkraow

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(ประวัติศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 438

☎ 0-2561-3480 ext. 438

นางสาว อภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ

Miss  Apicha  Chutipongpisit

อาจารย / Lecturer

อ.ม.(ประวัติศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 805

☎ 0-2561-3480 ext. 805

ภาคว�ชาภูมิศาสตร / Department of Geography

ภายใน / internal line : 1562 ext. 5            ☎ 0-2561-3484 ext. 5            7 0-2561-2738

URL : http://geo.soc.ku.ac.th/

นางสาว พันธทิพย  จงโกรย
Miss  Puntip  Jongkroy
อาจารย / Lecturer

Ph.D.
U. of Copenhagen,Denmark
Development Geography, Land 
Management, Urban & Regional 
Planning, Livelihood Analysis

ภายใน / internal line : 1562 ext. 725

☎ 0-2561-3484
E-mail : fsocptj@ku.ac.th

นาง ชนมณี  ทองใบ
Mrs.  Chonmani  thongbai
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอม 
และทรัพยากร)
ม.มหิดล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS), 
การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)

ภายใน / internal line : 1562 ext. 712

☎ 0-2561-3480 ext. 712
E-mail : fsoccnt@ku.ac.th

นางสาว ภาวิณี  เพ็งเพชร
Miss  Phawinee  Phengphet
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
GIS, Remote sensing, GPS

ภายใน / internal line : 1562 ext. 422

☎ 0-2561-3484

นาง มาตรินี  รักษตานนทชัย
Mrs.  Matrini  Ruktanonchai
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Geography)
U. of Kentucky,USA
ภูมิศาสตรมนุษย  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตรการแพทย  ส่ิงแวดลอม การพัฒนา

ภายใน / internal line : 1562-8 ext. 448

☎ 0-2561-3484
E-mail : matrini.r@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร  / Head of Department
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นาย สากล  สถิตวิทยานันท
Mr.  Sakol  Satitwityanan
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ด.(ปฐพีวิทยา)
ม.เกษตรศาสตร
การวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 
ธรณีสัณฐานวิทยา

ภายใน / internal line : 1562 ext. 501

☎ 0-2940-7416
E-mail : fsocsks@ku.ac.th

นางสาว สิริกร  กาญจนสุนทร
Miss  Siridorn  Kanjanasuntorn
รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(การจัดการปาไม)
ม.เกษตรศาสตร
Remote Sensing, Geography 
Information System (GIS) 
การวิจัยทางสังคมศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 710

☎ 0-2561-3484
E-mail : fsocptk@ku.ac.th

นางสาว สุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ
Miss  Sujittra  Charoenhirunyingyos
อาจารย / Lecturer

ส.เทคโนโลยีแหงเอเซีย
GIS Remote Sensing

ภายใน / internal line : 1562 ext. 425

☎ 0-2561-3480 ext. 425
E-mail : fsocsjc@ku.ac.th

นางสาว สุพรรณิกา  โพธิเทพ
Miss  Supannika  Potithep
อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Civil Engineering)
U. of Tokyo,Japan

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

นาง อรสา  สุกสวาง
Mrs.  Orasa  Suksawang
รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Socio-Economic Planning)
Tokyo Institute of Technology,Japan
ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตรเมือง 
การวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท 
วิธีวิจัยทางภูมิศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 447

☎ 0-2561-3480
E-mail : fsocoss@ku.ac.th

นาย วัลลภ  รัฐฉัตรานนท
Mr.  Wanlop  Rathachatranon
รศ. / Assoc.Prof.

ร.ด.(รัฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิจัยทางรัฐศาสตร วิจัยปฏิบัติการ 
การปกครองทองถิ่น ทฤษฎีการเมือง 
การวางแผนกลยุทธ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 428

☎ 0-2942-8579
E-mail : fsocwll@ku.ac.th

นางสาว อรนันท  กลันทปุระ
Miss  Oranun  Gluntapura
อาจารย / Lecturer

ร.ด.(รัฐศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ 
การปกครองทองถิ่น การบริหารรัฐกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 419

☎ 0-2561-3484 ext. 419
E-mail : fsocong@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  / Head of Department

ภาคว�ชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร / 

Department of Political Science and Public Administration

ภายใน / internal line : 1562 ext. 2           ☎ 0-2561-3484 ext. 2, 0-2942-8579           7 0-2942-8579

URL : http://www.soc.ku.ac.th/pub/main/index.htm

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
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นาย วัชรินทร  ชาญศิลป

Mr.  Vacharin  Chansilp

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.

U.  Of  Southern  California,USA

การเมืองเปรียบเทียบ 

การเมืองการปกครองจีน 

การเมืองการปกครองญี่ปุน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 708

☎ 0-2561-3480 ext. 708

E-mail : fsocvrc@ku.ac.th

นาง จุฑาทิพ  คลายทับทิม

Mrs.  Juthatip  Klaitabtim

รศ. / Assoc.Prof.

M.A.(International Relations)

International U. of Japan,Japan

การเมืองระหวางประเทศ นโยบายตาง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา อาเซียนศึกษา

E-mail : fsocjtk@ku.ac.th

นาย ศรีรัฐ  โกวงศ

Mr.  Srirath  Gohwong

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม. (Computer Information System)

ม.อัสสัมชัญ

Public Administration, Computer 

Information Systems, EGovernment 

public policy

ภายใน / internal line : 1562 ext. 437

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsocsrg@ku.ac.th

นางสาว ณัฐวีณ  บุนนาค

Miss  Piyapat  Bunnag

อาจารย / Lecturer

Doctor of Secial Sciences

Eberhard-Karis-U.Tuebingen,Germany

ความสัมพันธระหวางประเทศ

ทฤษฎีรัฐศาสตร 

ทฤษฎีพัฒนาทางการเมือง

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocppb@ku.ac.th

นาย สุทธิศักดิ์  สินธุนาวา

Mr.  Suttisak  Sinthunawa

อาจารย / Lecturer

D.P.A.

U. of La Verne,France

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

การวิเคราะหเชิงปริมาณ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 705

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocsss@ku.ac.th

นางสาว ลลิตา นิพิฐประศาสน  สุนทรวิภาต

Miss  Lalita  Soonthornvipart

ผศ. / Assist.Prof.

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม 

การจัดการดานความปลอดภัย 

วิจัยและประเมินผลงานยุติธรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 810

☎ 0-2561-3480 ext. 810

E-mail : fsoclts@ku.ac.th

นางสาว กิ่งกนก  ชวลิตธำรง

Miss  Kingkanok  Chawalitthomrong

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Political Science)

Claremont Graduate U.,USA

ความสัมพันธระหวางประเทศ

☎ 0-2561-3480 ext. 807

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
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นางสาว เกวลิน  ศีลพิพัฒน

Miss  Kevalin  Silphiphat

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Urban Studies & Public Affairs)

U. of Akron,USA

Public Policy & Public Administration

☎ 0-2561-3480 ext. 809

นาย โกวิท  วงศสุรวัฒน

Mr.  Kovit  Wongsurawat

รศ. / Assoc.Prof.

กศ.ด.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsockvw@ku.ac.th

นาย จตุพร  บานชื่น

Mr.  Jatuporn  Banchuen

รศ. / Assoc.Prof.

M.S.S.(Sociology)

Mississippi State U.,USA

การบริหารงานยุติธรรม อาชญาวิทยา 

ปญหาสังคม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 420

☎ 0-2561-3480 ext. 420

E-mail : fsocjpb@ku.ac.th

นาย เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล

Mr.  Chiocharn  Arsuwattanakul

รศ. / Assoc.Prof.

พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

ส.บัณพิตพัฒนบริหารศาสตร

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดการภาครัฐแนวใหม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 702

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsoccca@ku.ac.th

นาง นวลจันทร  ทัศนชัยกุล

Mrs.  Naunjun  Tasanachaikul

ศ. / Prof.

สส.ม.

ม.ธรรมศาสตร

กระบวนการยุติธรรม 

มาตรการทางกฎหมาย 

กับการควบคุมสังคม ระบบงานยุติธรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 326

☎ 0-2561-3480 ext. 326

E-mail : fsocnjt@ku.ac.th

นาง นิตยา  เงินประเสริฐศรี

Mrs.  Nitaya  Ngernprasertsri

รศ. / Assoc.Prof.

ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)

ม.ธรรมศาสตร

ทฤษฎีองคการ พฤติกรรมองคการ 

พัฒนาองคการ TQM ผลิตภาพในภาครัฐ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 446

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocnyn@ku.ac.th

นางสาว ไพลิน  กิตติเสรีชัย

Miss  Pailin  Kittisereechai

อาจารย / Lecturer

M.A.(International Relations (Middle 

East))

U. of Durham,UK

International Relations

ภายใน / internal line : 1562 ext. 729

☎ 0-2561-3480 ext. 729

E-mail : fsocplkc@ku.ac.th

นางสาว ภิรดา  ชัยรัตน

Miss  Pirada  Chairatana

อาจารย / Lecturer

รป.ม.(การบริหารการเงินและการคลัง)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร การบริหารงานภาครัฐ 

การบริหารการเงินการคลังสาธารณะ

E-mail : fsocpdc@ku.ac.th

นาย มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ

Mr.  Manitpol  Urabunnualchat

รศ. / Assoc.Prof.

ร.ด.(รัฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การคลัง การเมืองไทย 

การเมืองระหวางประเทศ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocmpu@ku.ac.th
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ภาคว�ชาสังคมว�ทยาและมานุษยว�ทยา / Department of Sociology and Anthropology

ภายใน / internal line : 1562 ext. 6             ☎ 0-2561-3484 ext. 6             7 0-2561-2738

URL : http://www.soc.ku.ac.th/soc/index.html

นางสาว วริศรา  อิ่มพิทักษ

Miss  Varisara  Impithuksa

อาจารย / Lecturer

M. of International Reltions

Griffi th U.,Australia

ความสัมพันธระหวางประเทศ เอเชียศึกษา 

การเมืองระหวางประเทศเปรียบเทียบ

E-mail : fsocvri@ku.ac.th

นาย วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ

Mr.  Wichien  Prechathamwong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

ภายใน / internal line : 1562-8 ext. 429

☎ 0-2561-3480 ext. 429

E-mail : fsocwcp@ku.ac.th

นาย ศาสตรินทร  ตันสุน

Mr.  Sarttarin  Tansoon

อาจารย / Lecturer

ร.ม.(การปกครอง)

ม.ธรรมศาสตร

รัฐศาสตร (การเมืองการปกครอง)

ภายใน / internal line : 1562 ext. 453

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocsrt@ku.ac.th

นาย สมเกียรติ  วันทะนะ

Mr.  Somkiat  Wanthana

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Political )

Monash U.,Australia

ทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง 

การเมืองไทย ประวัติศาสตรไทย

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocskw@ku.ac.th

นางสาว ธนารดี  คำยา

Miss  Tanaradee  Khumya

อาจารย / Lecturer

M.A.(Social Development)

U.of East Anglia,UK

เพศสภาพ (Gender) ผูสูงอายุ เด็ก สตรี 

ประชากร วิจัยทางสังคมศาสตร ครอบครัว

ภายใน / internal line : 1562 ext. 727

☎ 0-2561-3480 ext. 727

E-mail : fsoctnk@ku.ac.th

นางสาว กังสดาล  เชาววัฒนกุล

Miss  Kangsadan  Chaowatthanakun

อาจารย / Lecturer

สค.ม.(สังคมวิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ 

การปกครองทองถิ่น การบริหารรัฐกิจ

ภายใน / internal line : 1562 ext. 434

☎ 0-2561-3480 ext. 434

E-mail : fsockdc@ku.ac.th

นาง ดุษฎี  เจริญสุข

Mrs.  Dusadee  Charoensuk

อาจารย / Lecturer

ปร.ด.(ประชากรศึกษา)

ม.มหิดล

สังคมศาสตรการแพทย

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocddc@ku.ac.th

นางสาว ธีราพร  ทวีธรรมเจริญ

Miss  Teeraporn  Thaweethamcharoen

อาจารย / Lecturer

สม.ม.(สังคมวิทยา)

ม.ธรรมศาสตร

สังคมวิทยา ครอบครัว เยาวชน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 436

☎ 0-2561-3480 ext. 436

E-mail : fsoctrp@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  / Head of Department
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นางสาว ปยาพร  อรุณพงษ

Miss  Piyaporn  Arongpong

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(พัฒนามนุษยและสังคม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

งานสอนและงานวิจัย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 721

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocpyp@ku.ac.th

นาย ปุรินทร  นาคสิงห

Mr.  Purin  Naksing

อาจารย / Lecturer

สม.ม.(สังคมวิทยา)

ม.ธรรมศาสตร

แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ความเบี่ยงเบนทางสังคม

E-mail : fsocprn@ku.ac.th

นางสาว พวงทิพย  เกิดทรัพย

Miss  Puangtip  Kerdsap

ผศ. / Assist.Prof.

มน.ม.(มนุษยวิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 

วิจัยเชิงคุณภาพ มานุษยวิทยาประยุกต

ภายใน / internal line : 1562 ext. 722

☎ 0-2561-3480 ext. 722

E-mail : fsocptks@ku.ac.th

นาง ภัทรพรรณ  ทำดี

Mrs.  Patrapan  

อาจารย / Lecturer

ศศ.ม.(วิจัยประชากรและสังคม)

ม.มหิดล

สังคมและวัฒนธรรมไทย 

การวิจัยทางสังคมศาสตร

E-mail : fsocppl@ku.ac.th

นาย วรชัย  วิริยารมภ

Mr.  Warrachai  Wiriyaromp

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Anthropology)

U. of Otago,New Zealand

มานุษยวิทยาชีวภาพ 

โบราณคดีกอนประวัติศาสตร 

ภายใน / internal line : 1562 ext. 709

E-mail : fsocwcw@ku.ac.th

นางสาว วัชรี  บุญวิทยา

Miss  Watcharee  Boonwittaya

อาจารย / Lecturer

สม.ม.(สังคมวิทยา)

ม.ธรรมศาสตร

สังคมวิทยา การจัดระเบียบสังคม

สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 731

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocwrb@ku.ac.th

นางสาว โสวัตรี  ณ ถลาง

Miss  Sowatree  Nathalang

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Anthropology)

Macquarie U.,Australia

มานุษยวิทยาเมือง 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

ภายใน / internal line : 1562 ext. 

444,703

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocstn@ku.ac.th

นาง อรนัดดา  ชิณศรี

Mrs.  Oranutda  Chinnasri

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Sociology)

U. of Hawaii at Manoa,USA

การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี, 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

ภายใน / internal line : 1562 ext. 726

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocodc@ku.ac.th

นางสาว อริสา  สุขสม

Miss  Arisa  Suksom

อาจารย / Lecturer

สค.ม.(สังคมวิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1562 ext. 734

☎ 0-2561-3480
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นาย อังกูร  หงษคณานุเคราะห

Mr.  Angkoon  Hongkananukraw

อาจารย / Lecturer

สค.ม.(สิ่งแวดลอม)

ม.มหิดล

สังคมศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 402

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocakh@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ / Bachelor of Laws (LL.B.)

ภายใน / internal line : 1565 ext. 901-904             ☎ 0 2561-3484 ext. 901-903             
URL : http://www.lawsp.soc.ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาง ไฉไล  ศักดิวรพงศ

Mrs.  Chailai  Sakdivorapong

รศ. / Assoc.Prof.

น.ม.(กฎหมาย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กฎหมายแพงและอาญา 

กฎหมายการเกษตร กฎหมายธุรกิจ

ภายใน / internal line : 1562

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocchs@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นางสาว รุงนภา  อดิศรมงคล

Miss  Runganpa  Adisornmongkon

อาจารย / Lecturer

น.ม.(กฎหมายเอกชน)

ม.ธรรมศาสตร

กฎหมายเอกชน

ภายใน / internal line : 1562 ext. 715

☎ 0-2561-3480 ext. 715

E-mail : fsocrnp@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง สุภาพร  หรุนสกุล

Mrs.  Supaporn  Roonsakul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

E-mail : fsocspr@ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชาจ�ตว�ทยา ภาคพิเศษ

เลขานุการโครงการ  

นางสาว เอื้ออนุช  ถนอมวงษ

Miss  Uea-anut  Tanomwong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)

ม.มหิดล

จิตวิทยาคลินิก เด็กและเยาวชนกระทำผิด

ภายใน / internal line : 1562 ext. 723

☎ 0-2561-3480

E-mail : fsocant@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง สุภาพร  หรุนสกุล

Mrs.  Supaporn  Roonsakul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

E-mail : fsocspr@ku.ac.th
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โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ / 

Master of Arts Program in Politied Science

ภายใน / internal line : 1562             ☎ 0-2942-8579             7 0-2942-8579

E-mail : soc@ku.ac.th

ประธานโครงการ  / Chairman

นาย วัลลภ  รัฐฉัตรานนท

Mr.  Wanlop  Rathachatranon

รศ. / Assoc.Prof.

ร.ด.(รัฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิจัยทางรัฐศาสตร วิจัยปฏิบัติการ 

การปกครองทองถิ่น ทฤษฎีการเมือง

ภายใน / internal line : 1562 ext. 428

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsocwll@ku.ac.th

เลขานุการโครงการ  

นางสาว ณัฐวีณ  บุนนาค

Miss  Nattawee  Bunnag

อาจารย / Lecturer

Doctor of Social Sciences

Eberhard-Karis-U.Tuebingen,Germany

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ทฤษฎีรัฐศาสตร ทฤษฎีพัฒนาทางการเมือง

☎ 0-2561-3484

E-mail : fsocppb@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นาง สุภาพร  หรุนสกุล

Mrs.  Supaporn  Roonsakul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

E-mail : fsocspr@ku.ac.th

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาว�ชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ / 

Bachelor of Arts (polifical Science) Special Program

เลขานุการโครงการ  

นาย ศรีรัฐ  โกวงศ

Mr.  Srirath  Gohwong

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(Computer Information System)

ม.อัสสัมชัญ

Public Administration, Computer 

Information Systems, EGovernment 

public policy

ภายใน / internal line : 1562 ext. 437

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsocsrg@ku.ac.th

ผูประสานงานในหนวยงาน  

นางสาว ดวงฤดี  สายเจริญ

Miss  Doungrudee  Saicharoen

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1562 ext. 2,415

☎ 0-2942-8579

E-mail : fsocddw@ku.ac.th
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 คณบดี  / Dean D.Agr.Sc.23 ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1201
 นาย อภินันท  สุประเสริฐ Nagoya U., Japan ☎ 0-2942-8751-9
 Mr.  Apinun  Suprasert มหกายวิภาคศาสตรของสัตวเลี้ยง E-mail : fvetais@ku.ac.th
 ศ./ Prof.

 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน  / Associate Dean, Bangkhen Campus  
 นาย อํานาจ  พัวพลเทพ Ph.D. ภายใน / internal line : 1058 ext. 6515
 Mr.  Amnart  Poapolathep The U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2942-8751-9
 รศ. / Assoc.Prof. Mycotoxin E-mail : fvetamp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  / Associate Dean for Student Affairs
 นาย สันติ  แกวโมกุล ปร.ด.(สรีรวิทยา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6413
 Mr.  Santi  Kaewmokul ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. Epithelial transport, Renal Physiology, E-mail : fvetstk@ku.ac.th 
  Small animal medicine

 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ  / Associate Dean
 นาย ธีระศักดิ์  พราพงษ Ph.D.(Deterinary Anatomy) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6206
 Mr. Teerasak  Prapong Iowa State U., USA ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. โรคตา และศัลยกรรมสัตวเล็ก E-mail : fvettsp@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research
 นาย ทวีศักดิ์  สงเสริม Ph.D.(Veterinary Clinical Pathology) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 5105
 Mr. Thaweesak  Songserm U.of Utrectt, Netherlands ☎ 0-3435-1901-3
 รศ. / Assoc.Prof. Avian Pathology/Avian Immunology E-mail : fvettss@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายสื่อสารองคกรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  / Associate Dean 
 นาย กมลชัย  ตรงวานิชนาม Ph.D.(Veterinary Medical Science) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6513
 Mr.  Kamolchai  Trongvanichnam Tokyo U., Japan ☎ 0-2942-8751-9
 รศ. / Assoc.Prof. Aquatic Disease, Veterinary 
  Pharmacology

 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  / Associate Dean 
 นาย เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) ภายใน / internal line : 3450-2
 Mr.  Kaittisak  Thancharean ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715
 อาจารย/ Lecturer  Cattle Reproduction E-mail : fvetkata@ku.ac.th

 

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
 นางสาว ยุพิน  ภวพงศสุภัทร บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1061-70,1052 
 Miss  Yupin  Phawapongsupatr ม.เกษตรศาสตร ext. 1202
 ผูบริหาร  ☎ 0-2942-8751-9
   E-mail : fvetyup@ku.ac.th

คณะสัตวแพทยศาสตร / Faculty of Veterinary Medicine
ภายใน / internal line : 1049, 1061           ☎  0-2942-8751-9            0-2561-1591

E-mail : fvetyup@ku.ac.th    URL : http://www.vet.ku.ac.th/

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1061-70            ☎  0-2942-8751-9                 0-2561-1591 

E-mail : fvetyup@ku.ac.th   URL : http://www.vet.ku.ac.th/department/new/NY2001.html
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 นางสาว กนกวรรณ  บางนอย บธ.บ.(การจัดหารทั่วไป) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6501

 Miss  Kanokwan  Bangnoi ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย กฤษฎา  บํารุงกิจ สพ.บ. ภายใน / internal line : 2562

 Mr.  Kitsada  Bumrungkit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715-6

 สัตวแพทย

 นาง กาญจนา  ปาลศรี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1301-2

 Mrs.  Kanjana  Palsri ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1901-3

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

 นางสาว กุลนิษฐ  ภวพงศสุภัทร บธ.ม. ภายใน / internal line : 2582

 Miss  Kulanit  Phawapongsupatr ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715-6

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

 นาย เกษตร  สุเตชะ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2103

 Mr.  Kaset  Sutasha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751

 สัตวแพทย  E-mail : fvetkss@ku.ac.th

 นาย ขจร  กอบสันเทียะ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1055 ext. 4204

 Mr.  Kajohn  Kobsuntia ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : fvetkjk@ku.ac.th

 นาย คชพล  จาตุรันตรัศมี สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1061-70

 Mr.  Kotchapol  Jaturanrussamee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาย คารมย  คูประดิษฐ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1222

 Mr.  Kharom  Khoopradit ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8751

 วิศวกร  E-mail : fvetkrk@ku.ac.th

 นาย จนัธ  นิยมสุจริต สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2212

 Mr.  Janut  Niyomsujarit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาย จักรกฤษณ  ชํานาญกิจ ศ.ม. ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Chakkit  Chamnankit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นางสาว จินตนา  กลิ่นกลั่น บช.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1207

 Miss  Jintana  Klinklan ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8751-9 

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

 นางสาว จิรันธนิน  นิธิยศบุญวงศ บธ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1219

 Miss  Jiruntanin  Nitiyodboonwong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8751-9

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : fvetrur@ku.ac.th
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 นางสาว จุฑามาส  รัตนคุณูประการ วท.บ.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2117

 Miss  Jutamat  Rattanakunuprakarn ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetjur@ku.ac.th

 นาง ชเนตตี  จันทิก สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2309

 Mrs.  Chanettee  Chanthick ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทยปฏิบัติ  E-mail : fvetctc@ku.ac.th

 นางสาว ชัชชญา  จันทรหอม บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 2556

 Miss  Chatchaya  Chanhom ม.เอเชียอาคเนย ☎ 0-3225-7608

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

 นาง ฐิตารีย  ดิฐไชยพงศ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1206

 Mrs.  Thitari  Ditchaiyaphong วค.จันทรเกษม ☎ 0-29428751-9

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

 นาง ณัฏฐิกา  โกฎแสง สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2212

 Mrs.  Nattika  Koatsang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นางสาว ณัฐเนตร  ศรีตระกูล สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2118

 Miss  Natthanet  Sritrakoon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาย ณัฐพล  เมืองทอง สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2109

 Mr.  Nattaphol  Moungthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 สัตวแพทย

 นาย ดิศดนัย  เพ็ญชรี สพ.บ. ภายใน / internal line : 2556

 Mr.  Disdanai  Pencharee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3225-7608

 สัตวแพทย  E-mail : fvetdnpc@ku.ac.th

 นาย ทวีศักดิ์  วิริยานุภาพพงศ วท.บ.(เวชนิทัศน) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6616

 Mr.  Thaweesak  Viriyanuapappond ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : fvetthv@ku.ac.th

 นาง ทิพยพร  ตรีพุทธรัตน สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2327

 Mrs.  Tippayaporn  Tribuddharatana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทยเชี่ยวชาญ  E-mail : fvettit@ku.ac.th

 นางสาว ทิพาวดี  เสียดขุนทด สพ.บ. ภายใน / internal line : 1060-70 ext. 2103

 Miss  Tipawadee  Seidkhuntod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย  E-mail : fvettwd@ku.ac.th

 นางสาว ธนภรณ  นิพัทธโสภณ สพ.บ. ภายใน / internal line : 2556

 Miss  Thanaporn  Nibaddhasobon ม.เทคโนโลยีมหานคร ☎ 0-3252-7608

 สัตวแพทย  E-mail : fvettpn@ku.ac.th
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 นาย ธเนศ  เสถียรโยธิน บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1112

 Mr.  Tanes  Satienyodhin ม.ณิวัฒนา ☎ 0-3435-1901-3

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

 นางสาว ธัญมน  แตงเอี่ยม บธ.ม. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1104

 Miss  Thanyamon  Tangeiam ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย ธีระพงษ  บุญเติม สพ.บ. ภายใน / internal line : 2562

 Mr.  Theerapong  Boonterm ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715-6

 สัตวแพทยชํานาญการ  E-mail : fvettta@ku.ac.th

 นาย นนทษิต  ชุติญาณวัฒน สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2119

 Mr.  Nontasit  Chutiyanwat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาย นภสินธุ  จินดาวัฒนะ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2118

 Mr.  Noppasin  Jindawattana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาง นิตยา  แจงโพธิ์นาค ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1204

 Mrs.  Nittaya  Chaengphonak ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย นิพนธ  วงศประเสริฐ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2118

 Mr.  Nipon  Wongprasert ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาง แนงนอย  นวลนุช ม.ศ.6 ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2160

 Mrs.  Nangnoi  Nuannooch รร.พาณิชการพัฒนา ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย บดินทร  ติระพัฒน สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2308

 Mr.  Bordin  Tiraphut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทยชํานาญการ  E-mail : fvetbdt@ku.ac.th

 นางสาว บุษบง  ดําชื่น ศศ.บ.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1102

 Miss  Budsabong  Damchun ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย เบญจพล  หลอสัญญาลักษณ สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2102

 Mr.  Benchapol  Lorsunyaluck ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 สัตวแพทย

 นาง เบ็ญจวรรณ  แสนทรัพยสิริ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน) ภายใน / internal line : 3451-3 ext. 1201-2

 Mrs.  Benjawan  Saensapsiri ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-2078

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  E-mail : fvetbek@ku.ac.th
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 นาง ประทุม  แสนแกว บช.บ. ภายใน / internal line : 1059 ext. 6601

 Mrs.  Prathum  Saenkaew ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง ประวีณา  ภูบัวเพชร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2201

 Mrs.  Prawena  Phoobuapetch วค.กาญจนบุรี ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย พงษศักดิ์  จันทรลอยนภา วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 2556

 Mr.  Phongsak  Chanloinapha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3252-7608

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fvetpsc@ku.ac.th

 นางสาว พรพรรณ  ตั้งปกรณชัย รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1211

 Miss  Pornpan  Thangpakornchai ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย พายุ  ศรีศุภร สพ.บ.23 ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1219

 Mr.  Payu  Srisuporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย  E-mail : opysp@ku.ac.th

 นาง พิกุล  ตุลาทอง บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2307

 Mrs.  Pikul  Turathong ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง พิมพใจ  เต็มวิจิตร สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 

 Mrs.  Pimjai  Temwichitr ม.เกษตรศาสตร ext. 2311,2117

 สัตวแพทยชํานาญการ  ☎ 0-2942-8751-9

   E-mail : fvetpjm@ku.ac.th

 นางสาว ภูริกา  เซ่ียงจง บธ.บ. ภายใน / internal line : 2562

 Miss  Purika  Seingjong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-3235-1717-6

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

 นาย มนตชัย  เล็กเจริญวงศ สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2107

 Mr.  Monchai  Lekcharonewong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 สัตวแพทย

 นางสาว รติกร  บุตรชา สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2107

 Miss  Ratikorn  Bootcha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 สัตวแพทย  E-mail : fvetrtk@ku.ac.th

 นาง รพีพรรณ  มีสงา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1401

 Mrs.  Rapeepan  Meesa-Nga วค.นครปฐม ☎ 0-3435-1901-3

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

 นางสาว รังรอง  เหมยะรัตน สพ.บ. ภายใน / internal line : 2562

 Miss  Rungrong  Hemyarat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715-6

 สัตวแพทย  E-mail : fvetrrh@ku.ac.th
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 นางสาว ลินดา  พรชัยอรรถกุล บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1210

 Miss  Linda  Pornchaiatakul ม.รามคําแหง ☎ 0-29428751-9

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

 นางสาว วราลี  คงกระพันธ วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) ภายใน / internal line : 1061-70

 Miss  Waralee  Konggrapan ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตร ลาดกระบัง

 นางสาว วัชรี  จันทรจํานงค ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1304

 Miss  Watcharee  Chunjomnong ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย วันชาติ  ยิบประดิษฐ สพ.บ. ภายใน / internal line : 2556

 Mrs.  Wonchart  Yippadit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3252-7608

 สัตวแพทย  E-mail : kpswcy@ku.ac.th

 นาง วันดี  อมรสิงห ม.ศ.6 ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1234

 Mrs.  Wundee  Amorasingh ว.พณิชยการบางนา ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว วาสนา  ศิริโภคาธิรัตน สพ.บ. ภายใน / internal line : 2556

 Miss  Wassana  Siripokatirattana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3252-7608

 สัตวแพทย  E-mail : fvetwsn@ku.ac.th

 นาย วิจิตร  สุทธิประภา สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2212

 Mr.  Wijit  Sutthiprapa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 สัตวแพทย

 นาง ศศิกานต  เธียรเงิน บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1228

 Mrs.  Sasigan  Teingen ม.มหาสารคาม ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว ศศิมา  ผะดาวัน บธ.ม. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1225

 Miss  Sasima  Phadawan ม.นเรศวร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว ศุภนันท  บุญชอบ ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1054  

 Miss  Supanun  Boonchob ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ext. 1401,1405

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  ☎ 0-2942-8751-9

   E-mail : fvetsub@ku.ac.th

 นาง สงวนศรี  ปาลกะวงศ รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1213

 Mrs.  Sanguansri  Palakawong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-29428751-9

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

 นาง สําอางค  โชติมัย ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2331

 Mrs.  Somang  Chotimai ส.ราชภัฎนครปฐม ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  E-mail : fvetsoc@ku.ac.th
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 นาย สิริศักดิ์  กะการดี สส.บ.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 1061-70 

 Mr.  Sirisak  Kakarndee ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ext. 3101,3102

 ผูปฏิบัติงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ☎ 0-29428751-9

   E-mail : fvetssk@ku.ac.th

 นาย สุจิต  ลิ้มทองสุข ม.ศ.3 ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1113

 Mr.  Sujit  Limthongsuk รร.ผูใหญราชินีบูรณะ ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง สุนันท  คําเลิศ ป.พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ภายใน / internal line : 2562

 Mrs.  Sunan  Kamlers ร.ร.พนง.วิทยาศาสตรการแพทย ม.มหิดล ☎ 0-3235-1715-6

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน  E-mail : fvetsuk@ku.ac.th

 นางสาว สุนีย  ภูริพันธุพิพัฒน สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061/70 ext. 2103

 Miss  Sunee  Puripanpipat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751

 สัตวแพทย   E-mail : fvetsnpp@ku.ac.th

 นาง สุรางครัตน  เพ็ชรคุม ปวส.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1212

 Mrs.  Surangrat  Petkum ว.การอาชีพนครนายก ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อภิญญากร  กัลยาณมิตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1102

 Miss  Apinyakorn  Kalyanamitra ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อมรพรรณ  จัตุชัย สพ.บ. ภายใน / internal line : 2562

 Miss  Amornpun  Juttuchai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715-6

 สัตวแพทย

 นางสาว อมรรัตน  ประสานศัพท ค.ม.(อุดมศึกษา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1101

 Miss  Amornratana  Prasansapt จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อรพิน  ใจยา วท.บ.(สถิติ) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1302

 Miss  Orapin  Jaiya ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อัจฉรา  ตันสวัสดิ์ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6401

 Miss  Achara  Tansawat ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง อาริยา  ยอดหลา บธ.บ.(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6201

 Mrs.  Ariya  Yodla ม.หอการคาไทย ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อารี  ทองคํา วท.บ.(เวชนิทัศน) ภายใน / internal line : 3451-2 ext. 1118

 Miss  Aree  Thongkum ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ  E-mail : fvetarth@ku.ac.th
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 นางสาว อุทัยวรรณ  กายพันธุ ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1205

 Miss  Uthaiwan  Kayaphun ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง อุบลวรรณ  เอกทุงบัว ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 3450-2,3460 

 Mrs.  Ubonwan  Aekthungboa วค.นครปฐม ext. 1501

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  ☎ 0-3435-1901-3

   E-mail : fvetuba@ku.ac.th

 นาย เอกชัย  สรอยนํ้า ทษ.บ.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 2562

 Mr.  Aggachai  Sroynum ส.เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ☎ 0-3235-1715-6

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

 หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร  / Head of Department

 นาย ธีระศักดิ์  พราพงษ Ph.D.(Deterinary Anatomy) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6206

 Mr.  Teerasak  Prapong Iowa State U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. โรคตา และศัลยกรรมสัตวเล็ก E-mail : fvettsp@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร  

 นางสาว อุไร  พงศชัยฤกษ ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6204

 Miss  Urai  Pongchairerk ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. จุลกายวิภาคศาสตร E-mail : fveturp@ku.ac.th

 นาง กฤษณา  แสงประไพทิพย วท.ม.(กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6216

 Mrs.  Krisana  Saengprapaitip ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetkrs@ku.ac.th

 นาง ณฐนันท  พรหมพา วท.ม.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1055 ext. 2616

 Mrs.  Nathanan  Prompa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว ดลดา  ศรีใส สพ.บ. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6211  

 Miss  Dollada  Srisai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว นิยดา  ลานทรัพยสกุล สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1055 ext. 4021-2

 Miss  Niyada  Lansubsakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง ประภัสสร  บุญสูงเนิน สพ.บ. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6201

 Mrs.  Prapassorn  Boonsoongnern ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 ภาคว�ชากายว�ภาคศาสตร / Department of Anatomy

 ภายใน / internal line : 1055            ☎  0-2579-7539                 0-2579-7539, 0-2942-8954 

URL : http://www.anatomy.vet.ku.ac.th
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 นางสาว ผกาวดี  พงษเกษ วท.ม.(กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1055 ext. 6216

 Miss  Pakawadee  Pongket ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย พิบูลย  เรืองสุภาภิชาติ วท.บ. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6216

 Mr.  Phibul  Ruengsuphaphichat ม.สงขลานครินทร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว มณีนุช  เขียวอินทร สพ.บ. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6214

 Miss  Maneenooch  Khiao-in ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย มนตรี  ภัทรพนาวัน สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1055 ext. 4201

 Mr.  Montri  Pattarapanawan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย / Lecturer สัตวแพทยศาสตร

 นาย วรวุฒิ  ฤกษอํานวยโชค D.Agr.(Veterinary Medicine and ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 6201

 Mr.  Worawut  Rerkamnuaychoke Animal Science) ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. The  U. of Tokyo, Japan E-mail : fvetwwr@ku.ac.th

  จุลกายวิภาคศาสตรของสัตวปก, 

  ระบบอวัยวะสืบพันธุเพศผูในสัตวเลี้ยง

 นางสาว ศิริรักษ  จันทครุ Ph.D. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6212

 Miss  Sirirak  Chantakru The U. of Guelph, Canada ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Developmental Immunology E-mail : fvetsrc@ku.ac.th

 นาย สุรพงษ  อาทิตยวงศ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1055 ext. 6205

 Mr.  Surapong  Arthitvong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย เสรี  กุญแจนาค D.V.M.(Reproduction) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6201

 Mr.  Seri  Koonjaenak The Swedish U. of Agricultural Science, ☎ 0-2942-8751-9 

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

  สัตวแพทยศาสตร 

 นาง อภันตรี  ดวงเงิน วท.บ.(สัตวศาสตร)23 ภายใน / internal line : 1055 ext. 6218

 Mrs.  Apantree  Doungern ว.เกษตรบางพระ ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetapc@ku.ac.th

 นาย อภินันท  สุประเสริฐ D.Agr.Sc. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2323

 Mr.  Apinun  Suprasert Nagoya U., Japan ☎ 0-2942-8751-9

 ศ. / Prof. มหกายวิภาคศาสตรของสัตวเลี้ยง E-mail : fvetais@ku.ac.th
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ภาคว�ชาพยาธ�ว�ทยา / Department of Pathology

ภายใน / internal line : 1059     ☎  0-2589-0058-9 ext. 6601, 0-2942-8437       0-2942-8437

 หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา  / Head of Department

 นาง เฉลียว  ศาลากิจ D.Agr.Sc. ภายใน / internal line : 3450-2

 Mrs.  Chaleow  Salakij Nagoya U., Japan ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. โลหิตวิทยาของสัตวเลี้ยง สัตวปา สัตวปก E-mail : fvetcls@ku.ac.th

  และสัตวเลื้อยคลาน

 รองหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา  

 นาย ธีระพล  ศิรินฤมิตร Ph.D.(Veterinary Pathology) ภายใน / internal line : 1061-70

 Mr.  Theerapol  Sirinarumitr Iowa State U. of Science and  ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. Technology, USA E-mail : fvettps@ku.ac.th

  พยาธิวิทยา, อณูชีววิทยา, ไวรัสวิทยา

 นางสาว กรรณิการ  ศิริภัทรประวัติ Ph.D.(Comparative Medicine and  ภายใน / internal line : 1059 ext. 6613

 Miss  Kannika  Siripattarapravat Integrative Biology) ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย / Lecturer Michigan State U., USA E-mail : fvetkks@ku.ac.th

  Melecular biology

 นาย เกรียงศักดิ์  ไพรหิรัญกิจ M.S.(Clinical Pathology) ภายใน / internal line : 1059 ext. 6604

 Mr.  Kreangsak  Prihirunkij ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. พยาธิวิทยา E-mail : fvetksp@ku.ac.th

 นาย เจริญ  ทองมา M.S.(Animal Health) ภายใน / internal line : 1059 ext. 6612

 Mr.  Chareon  Thongma Royal Veterinary College,U. of London, UK ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. วิทยาเนื้องอก พยาธิวิทยาของโรคสัตว E-mail : fvetcrt@ku.ac.th

 นาย ไชยยันต  เกษรดอกบัว Ph.D.(Veterinary Pathology) ภายใน / internal line : 1059 ext. 6606

 Mr.  Chaiyan  Kasorndorkbua Iowa State U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. 1.โรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหมหรืออุบัติซํ้า E-mail : fvetchk@ku.ac.th

  2.เนื้องอกในสัตว 

  3.พยาธิวินิจฉัยโรคสัตวปาและนกในธรรมฃาติ

 นาย ทวีศักดิ์  สงเสริม Ph.D.(Veterinary Clinical Pathology) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 5105

 Mr.  Thaweesak  Songserm U.of Utrectt, Netherlands ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Avian Pathology/Avian Immunology E-mail : fvettss@ku.ac.th

 นางสาว นิรชรา  โรจนแพทย วท.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 5106

 Miss  Nirachara  Rochanapat ม.รามคําแหง ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย ปรีดา  เลิศวัชระสารกุล วท.ด.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Preeda  Lertwatcharasarakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย/ Lecturer พันธุวิศวกรรม E-mail : fvetpdl@ku.ac.th
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 นาย ภูดิท  มณีสาย สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1509 ext. 6601

 Mr.  Phudit  Maneesaay ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Cytopathdosy E-mail : fvetpdm@ku.ac.th

 นางสาว วชิราพรรณ  ทรัพยสวัสดิ์ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1059 ext. 6601

 Miss  Wachiraphan  Supsavhad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง วนิดา  เลาหสุรโยธิน วท.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1059 ext. 2142

 Mrs.  Wanida  Laohasurayotin ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetwnl@ku.ac.th

 นาย วรวิทย  วัชชวัลคุ Doctor of Medical Science ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Worawidh  Wajjwalku Nagoya U., Japan ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Diagnostic Pathology E-mail : fvetwww@ku.ac.th

 นางสาว วัลยา  ผองแผว วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1059 ext. 6607

 Miss  Wallaya  Phongphaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย/ Lecturer

 นางสาว เสาวนิตย  ทิพยเสวก วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1059 ext. 2613

 Miss  Saowanit  Tipsawake ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย อรรถพล  กําลังดี วท.ม. (อณูพันธุศาสตรและพันธุ ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Auttapon  Kumlungdee วิศวกรรมศาสตร) ☎ 0-3435-1901-3

  อาจารย/ Lecturer ม.มหิดล E-mail : fvetapk@ku.ac.th

  พยาธิวิทยา

 

 หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา  / Head of Department

 นาย อํานาจ  พัวพลเทพ Ph.D. ภายใน / internal line : 1058 ext. 6515

 Mr.  Amnart  Poapolathep The U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. Mycotoxin E-mail : fvetamp@ku.ac.th

 นาย กมลชัย  ตรงวานิชนาม Ph.D.(Veterinary Medical Science) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6513

 Mr.  Kamolchai  Trongvanichnam Tokyo U., Japan ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. Aquatic Disease, Veterinary  E-mail : fvetkat@ku.ac.th

  Pharmacology

 ภาคว�ชาเภสัชว�ทยา / Department of Pharmacology

 ภายใน / internal line : 1058     ☎  0-2579-7537, 0-2579-0058-9, 0-2942-8751-9 ext. 6501  

   0-2579-7537 

E-mail : fvetkni@ku.ac.th     URL : http://www.vet.ku.ac.th
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 นางสาว กาญจนา  อิ่มศิลป Ph.D.(Veterinary Medical Science ภายใน / internal line : 1058 ext. 6502 

 Miss  Kanjana  Imsilp -Biosciences) ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. U. of lllinois at Urbana-Champaign, USA E-mail : fvetkni@ku.ac.th

  Pharmacology, Toxicology and 

  Biological Statistics

 นาย ณัฐสิทธิ์  ตันสกุล Dr.med.vet.(Veterinary Pharmacology  ภายใน / internal line : 1058 ext. 6506

 Mr.  Natthasit  Tansakul and Toxicology) ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย/ Lecturer Hannover U., Germany E-mail : fvetnst@ku.ac.th

  Veterinary Pharmacology and Toxicology

 นางสาว นภสร  เผาชูศักดิ์ วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6517

 Miss  Napasorn  Paochoosak ส.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว นฤมล  กลางแกว วท.ม.(เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1508 ext. 6517

 Miss  Naruamol  Klangkaew ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetnak@ku.ac.th

 นาง ปารียา  อุดมกุศลศรี Ph.D.(Veterinary Toxicology) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6503

 Mrs.  Pareeya  Udomkusonsri North Carolina State U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Pharmacology and Toxicology E-mail : fvetpys@ku.ac.th

 นางสาว พรรณวิมล  ตันหัน ปร.ด.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6504

 Miss  Phanwimol  Tanhan ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง ศรัญญา  พัวพลเทพ Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6505

 Mrs.  Saranya  Poapolathep The U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย/ Lecturer Veterinary Pharmacology and Toxicology E-mail : fvetsys@ku.ac.th

 นาง อักษร  แสงเทียนชัย สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1058 ext. 6501

 Mrs.  Aksorn  Charoensan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว อุสุมา  เจิมนาค สพ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง ภายใน / internal line : 1058 ext. 6501

 Miss  Usuma  Jermnak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา  / Head of Department

 นาง อาภัสสรา  ชูเทศะ Dr.rer.nat ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6405,6415

 Mrs.  Apassara  Choothesa Die Universitat Hannover, Germany ☎ 0-2945-3933

 รศ. / Assoc.Prof. Proteins and Enzymes E-mail : fvetapsc@ku.ac.th

 ภาคว�ชาสร�รว�ทยา / Department of Physiology

 ภายใน / internal line : 1057            ☎  0-2579-7538                 0-2579-7538 

URL : http://physio.vet.ku.ac.th/
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 รองหัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา   
 นาย ชนินทร  ติรวัฒนวานิช Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6410
 Mr.  Chanin  Tirawattanawanich Virginia Polytechnic Institute and ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. State U., USA E-mail : fvetcnt@ku.ac.th
  Animal Clinical Nutrition

 รองหัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา  
 นาย อุคเดช  บุญประกอบ Ph.D.(Physiology) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6411
 Mr.  Ukadej  Boonyaprakob North Carolina State U., USA ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. Reproductive Physiology E-mail : fvetudb@ku.ac.th

 นางสาว ชมนาด  เลิศไกร สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6402
 Miss  Chommanad  Lerdkrai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9
 อาจารย / Lecturer สัตวแพทยศาสตร E-mail : fvetcmn@ku.ac.th

 นาย ณัฐพงศ  อัคริมาจิรโชติ สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6407
 Mr.  Nattaphong  Akrimajirachoote ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9
 อาจารย / Lecturer สัตวแพทยศาสตร

 นาย นรินทร  สังขหรุน ปวส.(ชางไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6418
 Mr.  Narin  Sangrhun รร.พระรามหกเทคโนโลยี ☎ 0-2942-8751-9
 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  E-mail : fvetnrsh@ku.ac.th

 หมอมหลวง นฤดี  เกษมสันต Ph.D.(Veterinary Medicine) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6414
 M.L.  Narudee  Kashemsant Atlantic Veterinary College,U.of Prince ☎ 0-2942-8751-9
 อาจารย / Lecturer Edward Island, Canada E-mail : fvetnka@ku.ac.th

 นางสาว นันทพร  ปติเกื้อกูล วท.ม.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6417
 Miss  Nuntaporn  Pitiguagool มหิดล ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. Proteins and Enzymes E-mail : fvetnup@ku.ac.th

 นาง นุช  โชติชวง วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6418
 Mrs.  Nuch  Chotechuang ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8751-9
 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetnps@ku.ac.th

 นางสาว พัชรพร  กรมขันธ สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6401
 Miss  Pudcharaporn  Kromkhun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9
 อาจารย / Lecturer  E-mail : fvetppk@ku.ac.th

 นาย วิราช  นิมิตสันติวงศ วท.ม.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6412
 Mr.  Wirat  Nimitsuntiwong ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9
 รศ. / Assoc.Prof.  E-mail : fvetwin@ku.ac.th

 นาง ศิริวรรณ  พราพงษ Ph.D.(Physiology and Biochemistry) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6403
 Mrs.  Siriwan  Prapong Iowa State U. and Technology, USA ☎ 0-2942-8751-9
 ผศ. / Assist.Prof. Molecular biology and biotechnology E-mail : fvetsrp@ku.ac.th

 นาย สมหมาย  หอมสวาท วท.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6418
 Mr.  Sommai  Homswat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9
 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetsmh@ku.ac.th
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 นาย สันติ  แกวโมกุล ปร.ด.(สรีรวิทยา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6413

 Mr.  Santi  Kaewmokul ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9 

 ผศ. / Assist.Prof. Epithelial transport, Renal Physiology, E-mail : fvetstk@ku.ac.th 

  Small animal medicine

 นาง สุภาพร  บุณยประสิทธิ์ วท.ม.(สัตววิทยา) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 6418

 Mrs.  Supaporn  Bunyaprasiddhi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetspb@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาสัตวแพทสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจจัย  / Head of Department

 นางสาว สุวิชา  เกษมสุวรรณ M.Phil.(Veterinary Science) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Miss  Suwicha  Kasemsuwan Massey U., New Zealand ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. Epidemiology E-mail : fvetswk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาสัตวแพทสาธารณสุขศาสตรและการบริการวินิจจัย  

 นาย เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Chalerkiat  Saengthongpinit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย/ Lecturer Food Microbiology E-mail : fvetcksn@ku.ac.th

 นางสาว จุรีย  ปานกําเหนิด วท.ม.(เคมีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1061

 Miss  Churee  Pankumnoed ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย ชัยเทพ  พูลเขตต วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Chaithep  Poolkhet จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย/ Lecturer Veterinary Public Health E-mail : fvetctp@ku.ac.th

 นาย ธวัชชัย  ศักดิ์ภูอราม Ph.D.(Veterinary Science) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1201

 Mr.  Thavajchai  Sakpuaram Azabu U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Zooneoses E-mail : fvetths@ku.ac.th

 นางสาว ธัญญลักษณ  ขันธะมูล วท.ม.(เวชศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Miss  Tanyalak  Khuntamoon ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย ประพฤกษ  ตั้งมั่นคง สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-9 ext. 1061

 Mr.  Prapeuk  Tangmunkhong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Antibiotic Residue and Mycotoxins E-mail : fvetppt@ku.ac.th

 นางสาว ปจฉิมา  สิทธิสาร วท.ม.(อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Miss  Patchima  Sithisarn ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย / Lecturer Veterinary Public Health E-mail : fvetphs@ku.ac.th

 ภาคว�ชาสัตวแพทสาธารณสุขศาสตรและการบร�การว�นิจจัย /

Department of Veterinary Public Health and Diagnostic Services

 ภายใน / internal line : 3450-2 ext.1601, 3462        ☎  0-3435-1901-3 ext.1601        0-3435-1405
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 นาย พิษณุ  ตุลยกุล Ph.D. ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Phitsanu  Tulaykul The U. of Tokyo, Japan ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. Veterinary Public Health E-mail : fvetpnt@ku.ac.th

 นางสาว วราพร  พิมพประไพ ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Miss  Waraphon  Phimpraphi ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง ศรีสมัย  วิริยารัมภะ วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mrs.  Srisamai  Viriyarampa จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย ศิริชัย  วงษนาคเพ็ชร Ph.D.(Veterinary Science) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 1301

 Mr.  Sirichai  Wongnarkpet Massey U., New Zealand ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ระบาดวิทยา, สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร E-mail : fvetscw@ku.ac.th

 นางสาว ศุภร  ทองยวน วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Miss  Suporn  Thongyuan ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย สุขสันต  ฉําสิงห วท.บ.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Suksun  Chumsing ส.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง สุวรรณา  ทิพยรักษ ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Missis  Suwanna  Thipayarak วค.สวนดุสิต ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetsnt@ku.ac.th

 นาย อมรเทพ  อาชวกุลเทพ วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Amornthep  Archawakulathep ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย / Lecturer Veterinary Public Health E-mail : fvetata@ku.ac.th

 นาย อาสูตร  สงวนเกียรติ MSc VPH ภายใน / internal line : 3462 ext. 1601

 Mr.  Arsooth  Sanguankiat Freie Universitat Berlin and Chiang Mai U., ☎ 0-3435-1901-3

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

  Avain diseaes, Zoonosis

 หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน  / Head of Department

 นาย องอาจ  เลาหวินิจ Ph.D.(Veterinary Science) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6310

 Mr.  Ong-Ard  Lawhavinit Nippon Veterinary and Zootechnical  ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. College, Japan E-mail : fvetonl@ku.ac.th

  จุลชีววิทยาโรคสัตวนํ้า

 ภาคว�ชาจ�ลช�วว�ทยาและว�ทยาภูมิคุมกัน /

Department of Microbiology and Immunologly

 ภายใน / internal line : 1056, 1061, 2324, 2331            ☎  0-2942-8436                 0-2942-8436
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 รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน  

 นาย สุนันท  พินิตเกียรติสกุล Ph.D.(Parasitology) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6307

 Mr.  Sunan  Pinitkiatisakul The Swedish U. of Agricultural Sciences,  ☎ 0-2942-8751-9

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

 รองหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน  

 นาย ภักดี  วัฒนไตรภพ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6306

 Mr.  Pakdee  Watanatraibhob ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. พยาธิวิทยา E-mail : fvetpdw@ku.ac.th

 นาง จันทิมา  พฤกษากร วท.ด.(จุลชีววิทยาทางการแพทย) ภายใน / internal line : 1056 ext. 1304

 Mrs.  Chantima  Porksakorn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว ปฐมาพร  เอมะวิศิษฎ Ph.D.(Microbiology) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2615

 Miss  Patamaporn  Amavisit U. of Melbourne, Australia ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. จุลกายวิภาคศาสตรของสัตวเลี้ยง E-mail : fvetpaa@ku.ac.th

 นางสาว ปรมา  หันหาบุญ สพ.บ. ภายใน / internal line : 1056 ext. 6312

 Miss  Parama  Hanhaboon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง พรทิพภา  เล็กเจริญสุข Ph.D. ภายใน / internal line : 1056 ext. 6313

 Mrs.  Porntippa  Lekcharoensuk Iowa State U. of Science, USA ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. พยาธิวิทยา, อณูชีววิทยา, ไวรัสวิทยา E-mail : fvetptn@ku.ac.th

 นางสาว พัชรา  เผือกเทศ Ph.D.(Molecular Microbiology) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6302

 Miss  Patchara  Paugthes Murdoch U., Australia ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย / Lecturer

 นางสาว วนิดา  พัสดุรักษ วท.บ.(ชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6518

 Miss  Wanida  Passadurak ม.บูรพา ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  E-mail : fvetwap@ku.ac.th

 นาย วิน  สุรเชษฐพงษ Ph.D.(Microbiology and Immunology) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6314

 Mr.  Win  Surachetpong U. of California,Davis, USA ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย แสงชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 1056 ext. 6311

 Mr.  Sangchai  Yingsakmongkon ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง อรวรางค  นฤนาท วท.บ.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1056

 Mrs.  Onwarang  Narunat ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fvetowr@ku.ac.th
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 หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยา  / Head of Department

 นาย บุรินทร  นิ่มสุพรรณ Ph.D.(Veterinary Medical Sciences) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1409

 Mr.  Burin  Nimsuphan The U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ปรสิตวิทยา E-mail : fvetbrn@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยา   ปร.ด.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1407

 นางสาว จํานงจิต  ผาสุข ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 Miss  Jumnongjit  Phasuk กีฏวิทยา E-mail : fvetjjp@ku.ac.th

 อาจารย/ Lecturer

 นาย คัมภีร  พัฒนะธนัง สม.ม.(การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1406

 Mr.  Khampee  Pattanatanang ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ปรสิตวิทยา E-mail : fvetkpp@ku.ac.th

 นางสาว ชัญญา  เกงระดมกิจ วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1402

 Miss  Chanya  Kengradomkij ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตร  E-mail : fvetcyk@ku.ac.th

 นาย เทวินทร  อินปนแกว วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1408

 Mr.  Tawin  Inpankaew ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง นงนุช  ภิญโญภานุวัฒน วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1402

 Mrs.  Nongnuch  Pinyopanuwat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย วิษณุวัฒน  ฉิมนอย วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1402

 Mr.  Wissanuwat  Chimnoi ส.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ☎ 0-2942-8751-9

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetwic@ku.ac.th

 นาย สถาพร  จิตตปาลพงศ Ph.D.(Veterinary Pathology) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1403

 Mr.  Sathaporn  Jittapalapong The Ohio State U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. Immuno,Veterinary Ticks, ปรสิตวิทยา E-mail : fvetspj@ku.ac.th

 นาย สินสมุทร  แซโงว วท.ม.(ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1054 ext. 1404

 Mr.  Sinsamut  Saengow ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย/ Lecturer

 ภาคว�ชาปรสิตว�ทยา / Department of Parasitology

 ภายใน / internal line : 1054            ☎  0-2942-8438                 0-2942-8438 

 E-mail : fvetsub@ku.ac.th   URL : http://parasite.vet.ku.ac.th
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 หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง  / Head of Department

 นาง สุณี  คุณากรสวัสดิ์ Ph.D.(Veterinary Biosciences) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1303

 Mrs.  Sunee  Kunakornsawat The Ohio State U., USA ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Vitamin D และศัลยกรรมในสัตวเล็ก E-mail : fvetsnk@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง  

 นางสาว มนชนก  วิจารสรณ Ph.D. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2405

 Miss  Monchanok  Vijarnsorn U. of Prince Edward Island, Canada ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ศัลยกรรมทางสัตวเล็ก E-mail : fvetmov@ku.ac.th

 นาย กรไชย  กรแกวรัตน วท.บ. ภายใน / internal line : 3456 ext. 1412

 Mr.  Kornchai  Kornkaewrat ส.เทคโนโลยีลาดกระบัง ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย กัญจน  แกวมงคล วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Mr.  Kanja  Kaewmongkol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว กาวิล  นันทกลาง วท.บ.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 2117

 Miss  Gavin  Nunklang ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  E-mail : fvetgan@ku.ac.th

 นาง เกษกนก  ศิรินฤมิตร Ph.D.(Theriogenology) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2520

 Mrs.  Kaitkanoke  Sirinarumitr Washington State U., USA ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. สูติศาสตรในสัตวเล็ก E-mail : fvetkns@ku.ac.th

 นาย คงศักดิ์  เที่ยงธรรม M.S.(Agricultural Biotechnology) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1308

 Mr.  Khongsak  Thiangtum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. สูติศาสตรในแมว E-mail : fvetkot@ku.ac.th

 นาย จตุพร  หนูสุด สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2317

 Mr.  Jatuporn  Noosud ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ปรสิตวิทยา E-mail : fvetfpn@ku.ac.th

 นาง จันทนา  นันทวาทการ กศบ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2329

 Mrs.  Chantana  Nantawatakarn ม.ศรีนครินวิโรฒบางเขน ☎ 0-2942-8751-9

 ผูปฏิบัติการงานวิทยาศาสตรการแพทย  E-mail : fvetjan@ku.ac.th

 ชํานาญงาน

 นาง จันทรจิรา  ภวภูตานนท ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1301-2

 Mrs.  Janjira  Phavaphutanon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 ภาคว�ชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง /

Department of Companion Animals Clincal Sciences

 ภายใน / internal line : 3456            ☎  0-3435-1901-3  ext. 1301-2                   0-3435-1405
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 นาย จิตรกร  วิริยารัมภะ ปวส.(ชางไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 3456 ext. 2112

 Mr.  Jitrakorn  Viriyarumpa ว.ศรีปทุม ☎ 0-3435-1901-3

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงานพิเศษ  E-mail : fvetjiv@ku.ac.th

 นาย เจดีย  เต็มวิจิตร Ph.D.(Veterinary Medicine) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2403

 Mr.  Jedee  Temwichitr Utrecht U., Netherlands ☎ 0-2942-8751-9

 อาจารย/ Lecturer ออรโธปดิกส และศัลยกรรมสัตวเล็ก E-mail : fvetjdt@ku.ac.th

 นาย เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข Ph.D.(Veterinary Medicine) ภายใน / internal line : 1061-7 ext. 2518

 Mr.  Chalermpol  Lekcharoensul U. of Minnesota, USA ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Urology E-mail : fvetcpl@ku.ac.th

 นาย ชยกฤต  สินธุสิงห สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2) ภายใน / internal line : 3456 ext. 1301-2 

 Mr.  Chayakirt  Sinthsingha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. อายุรศาสตรสัตวเล็ก E-mail : fvetcks@ku.ac.th

 นางสาว ทัศนีย  เจริญทรง สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Miss  Tassanee  Jaroensong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาย ธงชัย  อัศวศักดิ์สกุล สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2517

 Mr.  Thongchai  Asavasuksakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. อายุรกรรมในสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะในสุนัข E-mail : fvettca@ku.ac.th

  และแมว

 นาย นริศ  เต็งชัยศรี Ph.D.(Medical Science) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Mr.  Naris  Thengchaisri Texas A&M U. System Health Science ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. Cente, USA E-mail : fvetnrt@ku.ac.th

  ศัลยกรรมในสัตวเล็ก

 นาย นิรุตติ์  สุวรรณา วท.ม.(อายุรศาสตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Mr.  Nirut  Suwanna ม.มหิดล ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว พรรณจิตต  นิลกําแหง M.V.S. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2519  

 Miss  Panchitt  Nikumhang U. of Melbourne, Australia ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. อายุรกรรมในสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข E-mail : fvetpcn@ku.ac.th 

  และแมว

 นาง พันพิชา  สัตถาสาธุชนะ สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Mrs.  Panpicha  Sattasathuchana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว วราภรณ  อวมอาม DEN GRAD EINES DOKTORS DER  ภายใน / internal line : 3456 ext. 1301-2

 Miss  Waraporn  Aumarm VETERINARMEDIZIN ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย / Lecturer FREIEN UNIVERSITAT BERLIN, Germany E-mail : fvetwpa@ku.ac.th

  รังสีวิทยาทางสัตวแพทย
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 นาย วุฒิวงศ  ธีระพันธ วท.ม.(ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2215

 Mr.  Wuttiwong  Teerapan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง ศิริษา  วีรสิทธิ์ ก.ศบ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2328

 Mrs.  Sirisa  Veerasit ม.ศรีนครินทรวิโรฒบางเขน ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว ศุทธิวีร  เจิมประไพ สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Miss  Suttiwee  Chermprapai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว สิริกุล  สุนทรารักษ สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Miss  Sirikul  Soontararak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นางสาว สิริรัตน  นิยม สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2509

 Miss  Sirirat  Niyom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

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

 นาง อมรรัตน  ศาสตรวาหา สพ.บ. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2319

 Mrs.  Amornrate  Sastravaha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8751-9

 รศ. / Assoc.Prof. อายุรศาสตรสัตวเล็ก E-mail : fvetart@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา  / Head of Department
 นาย วรกิจ  เชิดชูธรรม Ph.D.(Equine Surgery) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1513
 Mister  Worakij  Cherdchutham Universiteit Utrecht, Netherlands ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. Soft Tissue and Orthopedic Research, E-mail : fvetwkc@ku.ac.th
   Equine Surgery

 รองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา  
 นาย อดิศร  ยะวงศา M.S.(Veterinary Epidemiology &  ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1509
 Mister  Adisorn  Yawongsa Economics) ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. Utrecht U., Netherlands E-mail : fvetady@ku.ac.th
  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

 นาย เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) ภายใน / internal line : 3450-2
 Mr.  Kaittisak  Thancharean ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715
 อาจารย/ Lecturer Cattle Reproduction E-mail : fvetkata@ku.ac.th

 นางสาว ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1518
 Miss  Kanittha  Phatudomsinsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย/ Lecturer  E-mail : fvetktp@ku.ac.th

 ภาคว�ชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา /

Department of Large Aminals and Wildlifc Clincal Sciences

 ภายใน / internal line : 3460           ☎  0-3428-2265  ext. 1501             0-3435-1405
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 นาย จตุรงค  วงศสนิท สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1518

 Mr.  Jaturong  Wongsanit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย เจริญศักดิ์  ศาลากิจ M.Agri.Sc. ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Jarernsak  Salakij Kyoto U., Japan ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Large Animal Diseases E-mail : fvetjss@ku.ac.th

 นาย ธนู  ภิญโญภูมิมินทร Ph.D.(Veterinary Obstetrics and ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1517

 Mr.  Tanu  Pinyopummintr Gynaecology) ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. U.of Wisconsin,Madison, USA E-mail : fvettnp@ku.ac.th

  Animal Biotechnology

 นาย ธเนศร  ทิพยรักษ สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1514

 Mr.  Thanasorn  Thipayarak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. Embryo Transfer Inritro, Fertilization  E-mail : fvettnt@ku.ac.th

  and Embryo Culture, Bovine Mastitis

 นาย ธีระ  รักความสุข Ph.D.(Large Animal Medicine) ภายใน / internal line : 3460 ext. 1501

 Mr.  Theera  Rukkwamsuk Utrecht U., Netherlands ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Matabolic diseases in dairy cow E-mail : fvettrr@ku.ac.th

 นาย นิธิศ  สุขหงษ วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1505

 Mr.  Nitis  Sukhong ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  E-mail : fvetntsh@ku.ac.th

 นางสาว นิอร  รัตนภพ วท.ม.(คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1503

 Miss  Niorn  Ratanapob ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย พรชัย  สัญฐิติเสรี Dr.med.vet. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 3462

 Mr.  Pornchai  Sanyathitiseree Die Tierarztliche Hochschule Hannover, ☎ 0-3435-1901-3

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

  อายุรศาสตร สัตวปา

 นาย พิพัฒน  อรุณวิภาส Ph.D. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1504

 Mr.  Pipat  Arunvipas U. of Prince Edward Island, Canada ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. โภชนศาสตรและระบาดวิทยาในฝูงโคนม,  E-mail : fvetpia@ku.ac.th

  อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง

 นาย เมธา  จันดา สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1501

 Mr.  Matha  Jundah ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง วันดี  เที่ยงธรรม สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1508

 Mrs.  Wandee  Thiangtum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 อาจารย/ Lecturer อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง E-mail : fvetwdr@ku.ac.th
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 นาย วิทย  เลิศแสง วท.บ. ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Wit  Lerssang สหวิทยาลัยครูนครปฐม ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  E-mail : fvetwit@ku.ac.th

 นาย สมชัย  สัจจาพิทักษ Doctor of Agricultural Science ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1507

 Mr.  Somchai  Sajapitak Nagoya U., Japan ☎ 0-3435-1901-3 

 ผศ. / Assist.Prof. อายุรศาสตรโค E-mail : fvetscs@ku.ac.th

 นาย สมพงษ  บันลือพงศพันธุ วท.บ.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1203

 Mr.  Sompong  Banleupongphan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย สิทธวีร  ทองทิพยศิริเดช ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Sitthavee  Thongtipsiridech ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3235-1715

 อาจารย / Lecturer อายุรศาสตรสัตวปา, นํ้าเชื้อชาง E-mail : fvetsob@ku.ac.th

 นางสาว สุนทรี  เพ็ชรดี Ph.D.(Cardiac Eletrophysiology) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1501

 Miss  Soontaree  Petchdee U. of Glasgow, UK ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย สุพจน  อาวสกุลสุทธิ วท.บ.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Supote  Awsakulsuddhi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ  E-mail : fvetspa@ku.ac.th

 นาย สุรพงษ  เปาเลี้ยง ปวส.(สัตวบาล) ภายใน / internal line : 3450-2

 Mr.  Surapong  Powlieng ว.เกษตรกรรมเพชรบุรี ☎ 0-3435-1901-3

 ผูปฏิบัติงานสัตวบาลชํานาญงาน  E-mail : fvetspp@ku.ac.th

 นาย อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร Ph.D.(Veterinary Medicine) ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1515

 Mr.  Anuchai  Pinyopummintr Hokkaido U., Japan ☎ 0-3435-1901-3

 รศ. / Assoc.Prof. Animal Reproductive Biotechnology E-mail : fvetacp@ku.ac.th

 นางสาว อารีย  ไหลกุล สพ.บ. ภายใน / internal line : 3450-2 ext. 1516

 Miss  Aree  Laikul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. Animal Reproduction E-mail : fvetarl@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว  / Head of Department

 นาย วิศณุ  บุญญาวิวัฒน ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2

 Mr.  Visanu  Boonyawiwat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 ผศ. / Assist.Prof. อายุรศาสตรสัตวนํ้า E-mail : fvetvib@ku.ac.th

 ภาคว�ชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว /

Department of Farm Resources and Production Medicine

 ภายใน / internal line : 3458-9           ☎  0-3428-2264  ext. 1401-2             0-3435-1405
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 รองหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว   
 นาย พิชัย  จิรวัฒนาพงศ สพ.บ. ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-3
 Mr.  Pichai  Jirawattanapong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย / Lecturer อายุรศาสตรสุกร E-mail : fvetpij@ku.ac.th

 นาย กิจจา  อุไรรงค สพ.บ. ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Mr.  Kitcha  Urairong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 รศ. / Assoc.Prof. Swine Diseases, Swine Herd Health  E-mail : fvetkcu@ku.ac.th
  and Production Medicine

 นาย เกรียงไกร  วิฑูรยเสถียร ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401
 Mr.  Kriangkrai  Witoosatian ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย / Lecturer เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร E-mail : fvetkkw@ku.ac.th

 นาย ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชยโรจน สพ.บ. ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Mr.  Natavut  Ratanavanichrojn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. Farm Production Management E-mail : fvetnar@ku.ac.th

 นางสาว ธีราภรณ  พูลพิพัฒน สพ.บ. ภายใน / internal line : 3458 ext. 1401
 Miss  Teraporn  Pulpipat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย/ Lecturer สัตวแพทยศาสตร E-mail : fvettpp@ku.ac.th

 นาย นรินทร  อุประกรินทร Ph.D. ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401
 Mr.  Narin  Upragarin Universiteit Utrecht, Netherlands ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. อายุรศาสตรสัตวปก E-mail : fvetnru@ku.ac.th

 นาย นรุตม  ทะนานทอง วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Mr.  Narut  Thanantong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย / Lecturer ระบาดวิทยา E-mail : fvetnrtt@ku.ac.th

 นาง นวลอนงค  สินวัต วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุข) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Mrs.  Nuananong  Pariyothorn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย / Lecturer สัตวแพทย E-mail : fvetnan@ku.ac.th

 นางสาว ประภา  ทรงจินดา Ph.D.(Agricultural Science สาขา ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Miss  Prapa  Songjinda Bioscience and Biotechnology) ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย / Lecturer Kyushu U., Japan E-mail : fvetppsd@ku.ac.th

 นางสาว ปริญทิพย  วงศไทย วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Miss  Printip  Wongthai ม.มหิดล ☎ 0-3435-1901-3
 อาจารย/ Lecturer สัตววิทยา E-mail : fvetptw@ku.ac.th

 นาย ปริวรรต  พูลเพิ่ม Ph.D.(Veterinary Andrology) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1404
 Mr.  Pariwat  Poolperm North Carolina State U., USA ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. Reproductive Physiology Biotechnology E-mail : fvetpap@ku.ac.th

 นาย ปรียพันธุ  อุดมประเสริฐ Ph.D.(Theriogenology) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2
 Mr.  Preeyaphan  Udomprasert U. of Minnesota, USA ☎ 0-3435-1901-3
 ผศ. / Assist.Prof. Production Medicine, Livestock  E-mail : fvetppu@ku.ac.th
  Information System
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 นางสาว ปยวรรณ  สุธรรมาภินันท ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2

 Miss  Piyawan  Suthummapinunta วค.สวนดุสิต ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง ภัทรา  มูลจิตร วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401

 Mrs.  Pattra  Moonjit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetpas@ku.ac.th

 นาย รุงโรจน  แจมอน สพ.บ. ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2

 Mr.  Rungrot  Jam-on ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาง วิไลรัตน  ฉําสิงห วท.บ.(สัตวศาสตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401

 Mrs.  Wilairat  Chumising ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย สุธี  รัตนภิรมย วท.บ.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401

 Mr.  Sutee  Ratanapirom ม.ขอนแกน ☎ 0-3435-1901-3

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

 นางสาว อรวรรณ  บุตรดี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401

 Miss  Orawan  Boodde ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-3435-1901-3

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fvetorb@ku.ac.th

 นาย อลงกต  บุญสูงเนิน วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401

 Mr.  Alongot  Boonsoongnern ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 นาย เอกชัย  เย็นสุข สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ภายใน / internal line : 3458-9 ext. 1401-2

 Mr.  Ekhachai  Yensuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-3435-1901-3

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

 ผูอํานวยการ / Director

 นางสาวมนชนก  วิจารณสรณ Ph.D. ภายใน / internal line : 1061-70 ext. 2405 

 Miss  Monchanok  Vijarnsorn U.Prince Edwanrd Island ☎ 0-2942-8751-9

 ผศ. / Assist.Prof. ศัลยกรรมทางสัตวเล็ก E-mail : fvetmov@ku.ac.th

 โรงพยาบาลสัตวมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน /

Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital ; Bangkhen

 ภายใน / internal line : 1061-70        ☎  0-2942-8756-9        0-2942-8756-9



คณะอุตสาหกรรมการเกษตร / Faculty of Agro-Industry
ภายใน / internal line : 5000     ☎ 0-2562-5000      0-2562-5001, 0-2579-5324

URL : http://www.agro.ku.ac.th/

 คณบดี  / Dean
 นางสาว สิรี  ชัยเสรี Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5002
 Miss  Siree  Chaiseri Pennsylvania State U., USA ☎ 0-2562-5000-2,0-2562-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Flavor Chemistry of Thai food and its  E-mail : siree.c@ku.ac.th
  ingredients, Confectionery Technology

 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  / Associate Dean
 นาง สินีนาถ  จริยโชติเลิศ M.S.(Food Science) ภายใน / internal line : 5056
 Mrs.  Sineenart  Chariyachotilert Michigan State U., USA ☎ 0-2562-5056,0-2562-5000
 ผศ. / Assist.Prof. Food Packaging, Packaging Materials,  E-mail : fagisnc@ku.ac.th
  Environment

 รองคณบดีฝายธุรกิจสัมพันธ  / Associate Dean for Business Relations
 นางสาว ชุติมา  ไวศรายุทธ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5093
 Miss  Chutima  Waisarayutt U. of Wisconsin-Madison, USA ☎ 0-2562-5093,0-2562-5000
 ผศ. / Assist.Prof. Food quality management E-mail : fagicmw@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ  / Associate Dean for Quality Assurance
 นางสาว ปริศนา  สุวรรณาภรณ Ph.D.(Management of Technology) ภายใน / internal line : 5083
 Miss  Prisana  Suwannaporn Asian Institute of Technology ☎ 0-2562-5083,0-2562-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Cereal Technology, New Product  E-mail : fagipss@ku.ac.th
  Development Uanagement

 รองคณบดีฝายพัฒนาทรัพยากร  / Associate Dean for Resources Development
 นาย สุขเกษม  สิทธิพจน วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 5050
 Mr.  Sukasem  Sittipod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5050,0-2562-5000
 ผศ. / Assist.Prof. การบรรจุอาหาร, วัสดุและระบบทางการบรรจุ E-mail : sukasem.s@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิจัย  / Associate Dean for Research
 นางสาว ปาริฉัตร  หงสประภาส Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5043
 Miss  Parichat  Hongsprabhas U. of Guelph, Canada ☎ 0-2562-5043,0-2562-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Food Protein Functionalities, E-mail : parichat.h@ku.ac.th
  Food Colloids, Food Composite Structure

 รองคณบดีฝายวิชาการ  / Associate Dean for Academic Affairs
 นาย มังกร  โรจนประภากร Ph.D.(Genetic Resources Technology) ภายใน / internal line : 5074
 Mr.  Mangkorn  Rodprapakorn Kyushu U., Japan ☎ 0-2562-5074,0-2562-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Probiotic, Actinomycetes E-mail : mangkorn.r@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  / Associate Dean
 นางสาว วาณี  ชนเห็นชอบ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5052
 Miss  Vanee  Chonhenchob Michigan State U., USA ☎ 0-2562-5052,0-2562-5000
 รศ. / Assoc.Prof. Packaging and Distribbution of fresh  E-mail : fagivnc@ku.ac.th

  Produce, Food packaging
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สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 5000     ☎ 0-2562-5000      0-2562-5001, 0-2579-5324

E-mail : fagicck@ku.ac.th   URL : http://www.agro.ku.ac.th/thai/about4.php

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  
 นาง สุภาวดี  เศรษฐฐิติ ศศ.บ.(มนุษยศาสตร) ภายใน / internal line : 5003
 Mrs.  Supawadee  Saitthiti ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5000
 ผูบริหาร  E-mail : fagiswt@ku.ac.th

 นาง กัญธรัศม  วัลยเครือ บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 5251
 Mrs.  Kantaras  Wankrue ส.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2562-5004
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fagibgw@ku.ac.th

 นาง เกศริน  พุมขู ปวช.(เลขานุการ) ภายใน / internal line : 5000,5121
 Mrs.  Gasarin  Poomkoo โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ☎ 0-2562-5000
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fagigsp@ku.ac.th 

 นาย ชวลิต  วิทยานารถไพศาล วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) ภายใน / internal line : 5111,5124,5130
 Mr.  Chavarit  Vittayanartpisal ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-5000
 ชางเทคนิคชํานาญงาน การทําแหงโดยใชเครื่องทําแหงแบบพนฝอย E-mail : fagicrv@ku.ac.th
  และ Freeze Dry

 นาย ธีรุตม  ฤทธิสนธิ์ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 5045
 Mr.  Theerut  Rittison ม.ราชภัฏราชนครินทร ☎ 0-1562-5045
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fagivvr@ku.ac.th

 นางสาว นารี  พิมพสอน ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 5000,5133
 Miss  Naree  Pimsorn ส.ราชภัฎพระนคร ☎ 0-2562-5000
 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : faginrp@ku.ac.th

 นางสาว บุศรา  สีบัว บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 5105
 Miss  Busara  Seebua ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2562-5000
 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  E-mail : aapbrs@ku.ac.th

 นาง พรพรรณ  ปาวงศนา ปวช.(การขาย) ภายใน / internal line : 5138
 Mrs.  Pornpan  Pavongna ร.ร.ดุสิตพณิชยการ ☎ 0-2562-5000
 ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  E-mail : fagippp@ku.ac.th

 นางสาว ฟารีดา  เราะหมานีย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 5122
 Miss  Fareeda  Rohmanee วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2562-5000
 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : fagifdr@ku.ac.th

 นาย ภานพ  เพ็งแพ ศศ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 5103
 Mr.  Panop  Pengpae ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5000
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  E-mail : fagishp@ku.ac.th

 นาง รําพวน  มวงสีตอง บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 5020,5203
 Mrs.  Rumpoun  Moungsitong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2562-5020
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : fagirpm@ku.ac.th
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 นาย วันชัย  สุนทรวินิต บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 5257

 Mr.  Wanchai  Soontornvinit ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2562-5004

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

 นาง ศศิธร  พลโยธา บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 5000,5112

 Mrs.  Sasitorn  Polyota ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ☎ 0-2562-5112,0-2562-5000

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

 นางสาว สมบัติ  ปนแตง ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 5106

 Miss  Sombat  Puntang ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5000

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

 นางสาว สิริรัตน  นกแกว บธ.บ.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 5074

 Miss  Sirirat  Nokkaew ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ☎ 0-2562-5074,0-2562-5000

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

 นาย อธิป  อําภาพร วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 5000,5136

 Mr.  Athip  Amphaporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5000

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

ภาคว�ชาเทคโนโลยีช�วภาพ/ Department of Biotechnology

ภายใน / internal line : 5074, 5076      ☎ 0-2562-5074, 0-2562-5076        0-2579-4096, 0-2562-5076 

E-mail : biot@ku.ac.th      URL : http://www.agro.ku.ac.th/thai/depart.php?dep_id=2

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 นาย สุทธิพันธุ  แกวสมพงษ Ph.D.(Life Science) ภายใน / internal line : 5081,5074

 Mr.  Suttipun  Keawsompong The U. of Nottingham, UK ☎ 0-2562-5081,0-2562-5074

 ผศ. / Assist.Prof. Enzyme Technology, Solid state E-mail : fagisuk@ku.ac.th

  fermentation, Gene technology

 นาย กลาณรงค  ศรีรอต Dr.Ing.(Biotechnologie) ภายใน / internal line : 1596

 Mr.  Klanarong  Sriroth Technical Universitat of Berlin, Germany ☎ 0-2940-5634

 รศ. / Assoc.Prof. เทคโนโลยีแปงและนํ้าตาล E-mail : aapkrs@ku.ac.th

 นาย กิติพงษ  รัตนาภรณ วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 5074

 Mr.  Kittipong  Rattanaporn จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5074

 อาจารย / Lecturer Bioprocess Engineering (Downstream E-mail : fagikpr@ku.ac.th

  process)

 นางสาว ณกัญภัทร  จินดา วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 5384

 Miss  Nakanyapatthara  Jinda ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5074

 ผศ. / Assist.Prof. Oil modifi cation and utilization E-mail : faginkj@ku.ac.th

 นางสาว ณัฐกานต  นิตยพัธน Ph.D.(Environmental Biotechnology) ภายใน / internal line : 5083

 Miss  Nuttakan  Nitayapat U. of Strathclyde, UK ☎ 0-2562-5083

 ผศ. / Assist.Prof. Environmental Biotechnology E-mail : faginun@ku.ac.th
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 นาย ธนัท  อวนออน Dr.Ing. ภายใน / internal line : 5074

 Mr  Tanat  Uan-On Technische Universitat Berlin, Germany ☎ 0-2562-5074

 อาจารย / Lecturer การจัดการ 

 นาย ประกิต  สุขใย Dr.nat.techn.(Food Biotechnology) ภายใน / internal line : 5340

 Mr.  Prakit  Sukyai U. of Natural Recources and Applied Life  ☎ 0-2562-5074

 อาจารย / Lecturer Science,Vienna ,Austria E-mail : fagipks@ku.ac.th

  วัสดุชีวฐาน นาโนเซลลูโลส 

 นาย ประมุข  ภระกูลสุขสถิตย Ph.D.(Food and Science Technology) ภายใน / internal line : 5340

 Mr.  Pramuk  Parakulsuksatid Mississippi State U., USA ☎ 0-2562-5074

 ผศ. / Assist.Prof. Bio Process Engineering, Food E-mail : fagipmp@ku.ac.th

  Biotechnology

 นาย พิชัย  ศักดิ์วิชิต ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 5074

 Mr.  Pichai  Sukwichit ส.เทคโนโลยีปทุมวัน ☎ 0-2562-5074

 ชางเทคนิคชํานาญงาน  E-mail : fagipcs@ku.ac.th

 นาง เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ Ph.D.(Biochemical Engineering) ภายใน / internal line : 5090

 Mrs.  Penkhae  Wanchaithanawong The U. of New South Wales, Australia ☎ 0-2562-5090

 รศ. / Assoc.Prof. Biological Control Technology,  E-mail : fagipkw@ku.ac.th

  Fermentation Optimization. 

 นางสาว ภคมน  จิตประเสริฐ Ph.D.(Chemical  Engineering) ภายใน / internal line : 5085

 Miss  Sutawadee  Chitprasert U. of  Michigan, USA ☎ 0-2562-5085

 ผศ. / Assist.Prof. Encapsulation of probiotics and  E-mail : fagipmc@ku.ac.th

  bioactive compounds

 นาย มังกร  โรจนประภากร Ph.D.(Genetic Resources Technology) ภายใน / internal line : 5088

 Mr.  Mangkorn  Rodprapakorn Kyushu U., Japan ☎ 0-2562-5088

 รศ. / Assoc.Prof. Probiotic, Actinomycetes E-mail : mangkorn.r@ku.ac.th

 นาย วิเชียร  ลีลาวัชรมาศ Ph.D.(Biotechnology) ภายใน / internal line : 5080

 Mr.  Vichien  Leelawatcharamas The U. of New South Wales, Australia ☎ 0-2562-5080

 รศ. / Assoc.Prof. การใชหัวเช้ือบริสุทธ์ิในการผลิตอาหารหมักดอง E-mail : fagivcl@ku.ac.th

  พันธุวิศวกรมแบคทีเรีย อาหารสุขภาพ

 นาย วิรัตน  วาณิชยศรีรัตนา Ph.D.(Control Engineering) ภายใน / internal line : 5078

 Mr.  Wirat  Vanichsriratana U. of Westminster, UK ☎ 0-2562-5078

 รศ. / Assoc.Prof. Modelling and simulation, Optimal control E-mail : fagiwiv@ku.ac.th

 นางสาว วิลาวัลย  สินธุประภา ปร.ด.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 5074

 Miss  Wilawan  Sintuprapa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5074

 อาจารย / Lecturer พันธุศาสตรของแบคทีเรีย E-mail : fagiwlw@ku.ac.th
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 นาย วีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย D.Agr.(Applied Microbiology ภายใน / internal line : 5087

 Mr.  Werasit  Sanpamongkolchai (Fermentation tech.)) ☎ 0-2562-5087

 รศ. / Assoc.Prof. U. of Kyushu, Japan E-mail : fagiwrk@ku.ac.th

  Enzyme Technology, Industrial 

  Fermentation, Food safety Management

 นาย สาโรจน  ศิริศันสนียกุล Dr.rer.nat.(Biochemical Engneering) ภายใน / internal line : 5086

 Mr.  Sarote  Sirisansaneeyakul Universitat Stuttgart, Die Germany ☎ 0-2562-5086

 รศ. / Assoc.Prof. Bioprocess engineering, Fermentation  E-mail : fagissi@ku.ac.th

  technology, Biochemical Engineering

 นาง สาวิตรี  จันทรานุรักษ Ph.D.(Biotechnology) ภายใน / internal line : 5082

 Mrs.  Sawitri  Chuntranuluck Massey U., New Zealand ☎ 0-2562-5074

 รศ. / Assoc.Prof. Renenable energy, Chilling and freezing,  E-mail : fagisvtc@ku.ac.th

  Unit operation in agro-industry. 

 นางสาว สิริวัฒนา  จิตตรีพล วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 5342

 Miss  Siriwattana  chittrepol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5074

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fagisvc@ku.ac.th

 นางสาว สุนีย  นิธิสินประเสริฐ Ph.D.(Microbiology) ภายใน / internal line : 5089

 Miss  Sunee  Nitisinprasert U. of  Helsinki, Finland ☎ 0-2562-5089

 รศ. / Assoc.Prof. Microbial Genetics, Microbial Enzymatic  E-mail : fagisnn@ku.ac.th

  sytsem, Probiotic, Prebiotic.

 นางสาว สุมัลลิกา  โมรากุล วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 5077

 Miss  Sumallika  Morakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5077

 อาจารย / Lecturer Alcoholic Beverages E-mail : fagiskm@ku.ac.th

 นาง สุรียพร  แสงหิรัญ กศ.บ(Economies) ภายใน / internal line : 3542

 Mrs.  Sureeporn  Sanghirun ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ☎ 0-2562-5074 ext.5342

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงานพิเศษ  E-mail : fagisrs@ku.ac.th

 นางสาว อุลัยวรรณ  อุสันสา วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 5343

 Miss  Ulaiwal  Usansa ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 0-2562-5074

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

 หัวหนาภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  

 นาย อนุวัตร  แจงชัด Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5006

 Mr.  Anuvat  Jangchud  The U. of Georgia, USA ☎ 0-2562-5006

 รศ. / Assoc.Prof. พัฒนาผลิตภัณฑ E-mail : fagiavj@ku.ac.th

ภาคว�ชาพัฒนาผลิตภัณฑ / Department of Products Development

ภายใน / internal line : 5004      ☎ 0-2562-5004       0-2562-5005, 0-2561-3456 

E-mail : pd@ku.ac.th      URL : http://pd.agro.ku.ac.th
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 รองหัวหนาภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  

 นาง หทัยรัตน  ริมคีรี Ph.D.(Product Development) ภายใน / internal line : 5015

 Mrs.  Hathairat  Rimkeeree Massey U., New Zealand ☎ 0-2562-5015

 รศ. / Assoc.Prof. พัฒนาผลิตภัณฑ  E-mail : fagihru@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ  

 นางสาว นันทวัน  เทอดไทย Ph.D.(Food Science & Technology) ภายใน / internal line : 5010

 Miss  Nantawan  Therdthai  U. of Western Sydney, Australia ☎ 0-2562-5010

 ผศ. / Assist.Prof. การพัฒนาผลิตภัณฑ, การสรางแบบจําลอง E-mail : faginwt@ku.ac.th

  ในการออกแบบกระบวนการผลิต

 นาง กมลวรรณ  แจงชัด Ph.D.(Food Science and Technology)  ภายใน / internal line : 5007

 Mrs.  Kamolwan  Jangchud The U. of Georgia, USA ☎ 0-2562-5007

 รศ. / Assoc.Prof. พัฒนาผลิตภัณฑ การประเมินคุณภาพ E-mail : fagikwj@ku.ac.th

  ทางเคมี

 นางสาว จิดารัศมิ์  ธนะปรีชาวงษ วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 5253

 Miss  Jidarat  Thanaprechawong ม.นเรศวร,เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5004

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fagiscsp@ku.ac.th 

 นาง ฉันทนา  กอพยัคฆินทร คศ.บ.(โภชนาการชุมชน) ภายใน / internal line : 5255

 Mrs.  Chantana  Kopayakkin  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2562-5004

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญงานพิเศษ  E-mail : fagicnk@ku.ac.th

 นาง ทานตะวัน  พิรักษ วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ภายใน / internal line : 5009

 Mrs.  Tantawan  Pirak จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5009

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

  ใชไคโตซาน 

 นาง เทพกัญญา  หาญศีลวัต ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 5004

 Mrs.  Thepkunya  Harnsilawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5004

 อาจารย / Lecturer Product and process development for  E-mail : fagityh@ku.ac.th

  agro-industrial products

 นาย ธงชัย  สุวรรณสิชณน Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5014

 Mr.  Thongchai  Suwonsichon U.of Massachusetts Amherst, USA ☎ 0-2562-5014

 รศ. / Assoc.Prof. การประเมินคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร,  E-mail : fagitcs@ku.ac.th

  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 นางสาว ปติพร  ฤทธิเรืองเดช ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 5004

 Miss  Pitiporn  Ritthiruangdej ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5004

 อาจารย / Lecturer Product development

 นาย พิสิฏฐ  ธรรมวิถี ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 5271

 Mr.  Pisit  Dhamvithee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5004

 อาจารย / Lecturer Product Development Management,  E-mail : fagipsd@ku.ac.th

  Multivariate Analysis, 
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 นาง เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5019

 Mrs.  Penkwan  Chompreeda U. of Missouri, USA ☎ 0-2562-5019

 รศ. / Assoc.Prof. การพัฒนาผลิตภัณฑทางโภชนาการ  E-mail : fagipkc@ku.ac.th

  ผลิตภัณฑถั่วลิสงและขาว 

 นาย มงคล  บุญวิจิตร วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 5252

 Mr.  Mongkol  Boonvijit ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5004

 ชางเทคนิคปฏิบัติงาน  E-mail : fagimkb@ku.ac.th

 นาง รุงนภา  พงศสวัสดิ์มานิต Dr.Agr.(Agricultural  Chemistry) ภายใน / internal line : 5008

 Mrs.  Rungnaphar  Pongsawatmanit U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2562-5008

 รศ. / Assoc.Prof. การพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการ E-mail : fagiruw@ku.ac.th

  ใชไฮโดรคลอลอยดในผลิตภัณฑ

  อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาว วรรณสวัสดิ์  รัฐพิทักษสันติ Ph.D.(Food Science and Nutrition) ภายใน / internal line : 5004

Miss  Wannasawat  Ratphitagsanti The Ohio State U., USA

อาจารย / Lecturer High-pressure processing,

  Thermal processing

 นาง วลัยรัตน  จันทรปานนท Ph.D.(Food Scienec) ภายใน / internal line : 5013

 Mrs.  Walairut  Chantarapanont The U. of Georgia, USA ☎ 0-2562-5013

 ผศ. / Assist.Prof. Food Microbiology E-mail : fagiwlc@ku.ac.th

 นางสาว วิษฐิดา  จันทราพรชัย Ph.D.(Food Scienec) ภายใน / internal line : 5018

 Miss  Withida  Chantrapornchai U. of Massachusetts, USA ☎ 0-2562-5018

 ผศ. / Assist.Prof. พัฒนาผลิตภัณฑ, สีและการประเมิน,  E-mail : fagiwdc@ku.ac.th

  Sensory Evaluation

 นาย สมบัติ  ขอทวีวัฒนา วท.ม.(เคมีเทคนิค) ภายใน / internal line : 5011

 Mr.  Sombat  Khotavivattana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5011

 รศ. / Assoc.Prof. การแปรรูปผลิตผลเกษตร เทคโนโลยี,  E-mail : fagisbk@ku.ac.th

  การทําแหงเทคโนโลยีนํ้าตาล

 นาย สาธิต  ฤทธิ์เลิศชัย วท.ม.(วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) ภายใน / internal line : 5258 

 Mr.  Satit  Letlertchai ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ☎ 0-2562-5004

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน  E-mail : fagistl@ku.ac.th

 นาง สุนทรี  สุวรรณสิชณน Ph.D.(Food Scienec) ภายใน / internal line : 5017

 Mrs.  Suntaree  Suwonsichon Kansas State U., USA ☎ 0-2562-5017

 รศ. / Assoc.Prof. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  E-mail : fagisssu@ku.ac.th

  และการทดสอบผูบริโภค

 นางสาว เสาวณีย  เลิศวรสิริกุล Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5012

 Miss  Saowanee  Lertworasirikul North Carolina State U., USA ☎ 0-2562-5012

 ผศ. / Assist.Prof. การพัฒนาผลิตภัณฑ,  การสรางโมเดล E-mail : aapsal@ku.ac.th

  ในการพัฒนาขบวนการผลิตและแปรรูป

  เพื่อหาสภาวะเหมาะสม
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ภาคว�ชาว�ทยาการสิ่งทอ / Department of Textile Science

ภายใน / internal line : 5060, 5311, 1433 ☎ 0-2562-5060, 0-2579-1310      0-2942-8665 

E-mail : tts@ku.ac.th

 หัวหนาภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  

 นาย อโนทัย  ชลชาติภิญโญ Ph.D.(Fashion Design and Management) ภายใน / internal line : 1228,1433 ext.15

 Mr.  Anothai  Cholachatpinyo U. of the Arts London, UK ☎ 0-2562-5060-1,0-2579-1310 ext.15

 ผศ. / Assist.Prof. Fashion branding,Fashion Design &  E-mail : fagiatc@ku.ac.th

  Merchandising

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  

 นางสาว นิตยา  ทับทิมทัย M.S.(Textile Technology) ☎ 0-2579-1310 ext.19

 Miss  Nitaya  Tubtimthai U. of Massachusetts, USA E-mail : faginyt@ku.ac.th

 อาจารย / Lecturer Textile technology

 นางสาว กรทิพย  วัชรปญญาวงศ M.Eng.(Textile Engineering and ภายใน / internal line : 5060-1

 Miss  Kornthip  Watcharapunyawong Management) Donghua U., China ☎ 0-2562-5060-1

 ผศ. / Assist.Prof. Supply Chain Management in Textile E-mail : fagiktw@ku.ac.th

   Industry 

 นาง ขนิษฐา  วัชราภรณ M.S(Textile Chemistry) ภายใน / internal line : 5060-1

 Mrs.  Kanitta  Watcharaporn Clemson U., USA ☎ 0-2562-5060-1

 ผศ. / Assist.Prof. Physical properties of cotton fi ber E-mail : fagikta@ku.ac.th

 นางสาว จันทรทิพย  ซื่อสัตย Ph.D.(Textiles) ภายใน / internal line : 5064

 Miss  Jantip  Suesat The U. of Manchester, UK ☎ 0-2562-5064

 ผศ. / Assist.Prof. Dyeing of textile fi bres E-mail : fagijts@ku.ac.th

 นาย ณัฐดนย  รุงเรืองกิจไกร วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกต ภายใน / internal line : 5063

 Mr.  Nattadon  Rungruangkitkrai และเทคโนโลยีสิ่งทอ) ☎ 0-2562-5063,0-2562-5060-1

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

  Wet Process (preparation, dyeing)

 นาง ปวริน  ตันตริยานนท M. A.(Textile Design) ภายใน / internal line : 5066

 Mrs.  Pawarin  Tuntariyanond Manchester Metropolitan U., UK ☎ 0-2562-5066

 ผศ. / Assist.Prof. Textile and product design E-mail : fagiprs@ku.ac.th

 นางสาว ผุสดี  แซลิ่ม วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกต ภายใน / internal line : 5071

 Miss  Phussadee  Lim และเทคโนโลยีสิ่งทอ) ☎ 0-2562-5071,0-2562-5060-1

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

  Fiber Science, Silk, Color Science

 นางสาว พรทิพย  แซเบ วท.ด.(วัสดุศาสตร) ภายใน / internal line : 5065

 Miss  Porntip  Sae-Be จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5065,0-2562-5060-1

 อาจารย / Lecturer เคมีสิ่งทอ E-mail : fagipts@ku.ac.th
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 นางสาว พิมพวรรณ  คุมภัย Ph.D.(Design, Honsing & Merchandising) ☎ 0-2562-5060-1,0-2579-1310 ext.13

 Miss  Pimpawan  Kumphai Oklahoma State U., America

 อาจารย / Lecturer Functional Apparel Design Development 

  & Evaluation

 นาง เฟองฟูรัตน  มุงทวีสินสุข M.Eng.(Textile-und Bekleidungstechink) ภายใน / internal line : 5069

 Mrs.  Foengfurad  Mungtavesinsuk Fachhochschule Niederrhei, Germany ☎ 0-2562-5060-1

 ผศ. / Assist.Prof. Technical Design and Product  E-mail : fagifrm@ku.ac.th

  Development for Appacel Industry 

  and Management for Appacel 

 นาง สิริสิน  ชุมรุม D.N.B.A(Ensemblier Decorateur, ภายใน / internal line : 5067,5068

 Mrs.  Sirisin  Chumrum Deeoration Volume) ☎ 0-2562-5067

 รศ. / Assoc.Prof. Ecole des arts decoratifs, E-mail : fagissc@ku.ac.th

  Textile design and development

 นาง ดวงรัตน  หิรัญญะสิริ วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 5321

 Mrs.  Duangrat  Hiranyasiri ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   ☎ 0-2562-5060-1

  วิศวกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม E-mail : fagidrc@ku.ac.th

  เครื่องนุงหม

ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร/

Department of Food Science and Technology

ภายใน / internal line : 5052     ☎ 0-2562-5020      0-2562-5021 

E-mail : fst@ku.ac.th    URL : http://www.agro.ku.ac.th/thai/depart.php?dep_id=3

 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
 นาย ธนะบูลย  สัจจาอนันตกุล Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5039
 Mr.  Tanaboon  Sajjaanantakul Cornell U., USA ☎ 0-2562-5039
 ผศ. / Assist.Prof. Chemistry of pectin and plant  E-mail : fagitbs@ku.ac.th
  polysaccharides

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ฝายงานบริหาร  
 นาง วรรณี  จิรภาคยกุล Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5028
 Mrs.  Wannee  Jirapakkul Kansas U., USA ☎ 0-2562-5028
 ผศ. / Assist.Prof. Chemistry, analysis and regulations of  E-mail : fagiwnc@ku.ac.th
  food additives, Food analysis, Food fl avor

 รองหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ฝายงานพัฒนานิสิต  
 นาง ศศิธร  ตรงจิตภักดี Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5027
 Mrs.  Sasitorn  Tongchitpakdee Cornell U., USA ☎ 0-2562-5027
 อาจารย / Lecturer Fruit&Vegetable Technology, Bioactive E-mail : sasitoru.ch@ku.ac.th 
  compounds in Fruits and Vegetable, 
  Foods
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 นางสาว กนิฐพร  พวงสมบัติ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5037

 Miss  Kanithaporn  Puangsombat Kansas State U., USA ☎ 0-2562-5037

 อาจารย / Lecturer Food chemical toxicology, Food chemistry E-mail : kanithaporn.p@ku.ac.th

  & analysis, Meat science

 นาง จิตศิริ  ราชตนะพันธุ ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 5041

 Mrs.  Chitsiri  Rachtanapun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5041

 อาจารย / Lecturer Food microbiology, Microbial food safety E-mail : fagicrt@ku.ac.th

  and Natural antimicrobial substances

 นาย โชคชัย  ธีรกุลเกียรติ Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5032

 Mr.  Chockchai  Theerakulkait Oregon State U., USA ☎ 0-2562-5032

 รศ. / Assoc.Prof. Enzymes in quality and processing of fruit,  E-mail : fagicct@ku.ac.th

  vegetable and cereal products

 นางสาว ปริศนา  สุวรรณาภรณ Ph.D.(Management of Technology) ภายใน / internal line : 5038

 Miss  Prisana  Suwannaporn Asian Institute of Technology ☎ 0-2562-5038

 รศ. / Assoc.Prof. Cereal Technology, New Product  E-mail : fagipss@ku.ac.th

  Development Uanagement

 นางสาว ปาริฉัตร  หงสประภาส Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5043

 Miss  Parichat  Hongsprabhas U. of Guelph, Canada ☎ 0-2562-5043

 รศ. / Assoc.Prof. Food Protein Functionalities, Food E-mail : fagiprh@ku.ac.th

  Colloids, Food Composite Structure

 นาง ปติยา  กมลพัฒนะ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 5020

 Mrs.  Pitiya  Kamonpatana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5020

 อาจารย / Lecturer Mathematical Model in Food Process  E-mail : fagipyn@ku.ac.th

  Engineering

 นางสาว มาศอุบล  ทองงาม Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5041

 Miss  Masubon  Thongngam U. of Massachusetts Amherst, USA ☎ 0-2562-5041

 ผศ. / Assist.Prof. Food microscopy and microstructure,  E-mail : fagimbt@ku.ac.th

  Food microstructure, Food polysaccharide, 

  Starch chemistry

 นาง วรรณวิบูลย  กาญจนกุญชร Ph.D.(Food Technology) ภายใน / internal line : 5029

 Mrs.  Wunwiboon  Garnjanagoonchorn Taxas A&M U., USA ☎ 0-2562-5029

 รศ. / Assoc.Prof. Fishery product Technology E-mail : fagiwwg@ku.ac.th

 นางสาว วราภรณ  บุญทรัพยทิพย Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5042

 Miss  Waraporn  Boonsupthip Rutgers,The State U. of New Jersey, USA ☎ 0-2562-5042

 ผศ. / Assist.Prof. Engineering of food freezing E-mail : fagiwpb@ku.ac.th

 นาง วราภา  มหากาญจนกุล Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5036

 Mrs.  Warapa  Mahakarnchanakul The U. of Georgia, USA ☎ 0-2562-5036,0-2942-7615

 ผศ. / Assist.Prof. Microbial stress response, Food Safety  E-mail : warapa.m@ku.ac.th

  Management System
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 นางสาว วาสนา  สุวรรณรัตน ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ภายใน / internal line : 5202

 Miss  vasana  Suwannarat ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-5020

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  E-mail : fagivns@ku.ac.th

 นาย วีรเชษฐ  จิตตาณิชย Ph.D.(Food Science and Technology) ภายใน / internal line : 5026

 Mr.  Weerachet  Jittanit The U. of New South Wales, Australia ☎ 0-2562-5026

 อาจารย / Lecturer Drying technology,Ohmic heating, E-mail : fagiwcj@ku.ac.th

  Freezing technology

 นางสาว สงวนศรี  เจริญเหรียญ Ph.D.(Agricultural and Environmental) ภายใน / internal line : 5025

 Miss  Sanguansri  Charoenrein U.of California, USA ☎ 0-2562-5025

 รศ. / Assoc.Prof. Freezing Technology of Food and E-mail : fagisscr@ku.ac.th

  Starch Technology  

 นาย สมพร  บุญอินทร วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) E-mail : fagispbi@ku.ac.th

 Mr.  Somporn  Boonin ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ

 ชางเทคนิค

 นางสาว สายพิณ  ทานัชฌาสัย D.Eng.(Chemistry and Biotechnology) ภายใน / internal line : 5034

 Miss  Saipin  Thanachasai U. of Tokyo, Japan ☎ 0-2562-5034

 อาจารย / Lecturer Food engineering, Food biosensor,  E-mail : fagispt@ku.ac.th

  Enzyme technology

 นางสาว สาวิตรี  ธรรมธงชาติ Ph.D.(Marine Science) ภายใน / internal line : 5033

 Miss  Savitree  Thammathongchat (Applied Marine Bioscience) ☎ 0-2562-5033

 อาจารย / Lecturer Tokyo U. of Marine Science and E-mail : fagistt@ku.ac.th

  Technology, Japan

  Water migration in starchy food,

 นาย สิริชัย  สงเสริมพงษ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5024

 Mr.  Sirichai  Songsermpong Purdue U., USA ☎ 0-2562-5024

 อาจารย / Lecturer Food engineering and food safety  E-mail : fagisrsp@ku.ac.th

  engineering

 นางสาว สิรี  ชัยเสรี Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5002

 Miss  Siree  Chaiseri Pennsylvania State U., USA ☎ 0-2562-5002

 รศ. / Assoc.Prof. Flavor Chemistry of Thai food and its  E-mail : siree.c@ku.ac.th

  ingredients, Confectionery Technology

 นาง อรอนงค  นัยวิกุล Ph.D.(Cereal Technology) ภายใน / internal line : 5023

 Mrs.  Onanong  Naivikul North Dakota State U., USA ☎ 0-2500-5023

 ศ. / Prof. Cereal Products Technology E-mail : fagionn@ku.ac.th

 นางสาว อุทัย  กล่ินเกษร ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 5031

 Miss  Utai  Klinkesorn ม.สงขลานครินทร ☎ 0-2562-5031

 อาจารย / Lecturer วิทยาศาสตรอาหาร, เทคโนโลยีไขมัน E-mail : fagiutk@ku.ac.th

  และนํ้ามัน
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 นาย สุดสาย  ตรีวานิช Ph.D.(Agricultural Science) ☎ 0-2562-5020

 Mr.  Sudsai  Trevanich Kyushu U., Japan E-mail : fagisstn@ku.ac.th

 ผศ. / Assist.Prof.  Food Safety and Food Microbiology

ภาคว�ชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/

Department of Division of Agro-Industry Technology

ภายใน / internal line : 1362, 5091     ☎ 0-2579-0840 ext. 1362           0-2562-5092

           ☎ 0-2562-5091-2 

URL : http://www.agro.ku.ac.th/thai/depart.php?dep_id=1

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  

 นางสาว รวิพิมพ  ฉวีสุข Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5096

 Miss  Ravipim  Chaveesuk U. of Pittsburgh, USA ☎ 0-2562-5096

 ผศ. / Assist.Prof. System modeling and analysis,  E-mail : ravipim.c@ku.ac.th

  Agro-industnal Supply Chain management

 นางสาว ชุติมา  ไวศรายุทธ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5093

 Miss  Chutima  Waisarayutt U. of Wisconsin-Madison, USA ☎ 0-2562-5093

 ผศ. / Assist.Prof. Food quality management E-mail : fagicmw@ku.ac.th

 นาย ธนโชติ  บุญวรโชติ บธ.ด.(การเงิน) ภายใน / internal line : 5367

 Mr.  Tanachote  Boonvorachote ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2562-5367

 ผศ. / Assist.Prof. Market Microstructure, Futures trading E-mail : fagitcb@ku.ac.th

 นาย ธนิต  พุทธพงษศิริพร Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5365

 Mr.  Thanit  Puthpongsiriporn The U. of Pittsburgh, USA ☎ 0-2562-5000

 ผศ. / Assist.Prof. Information System Engineering, System  E-mail : thanit.p@ku.ac.th

  Analysis and Design.

 นาง ปรารถนา  ปรารถนาดี Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5094

 Mrs.  Parthana  Parthanadee Oregon State U., USA ☎ 0-2562-5094

 ผศ. / Assist.Prof. Production planning, Logistics and  E-mail : fagiptp@ku.ac.th

  Supply Chain Management, 

 นางสาว พรธิภา  องคคุณารักษ Ph.D.(Industrial and Systems Engineering) ภายใน / internal line : 5363

 Miss  Pornthipa  Ongkunaruk Virginia Polytechnic Institute&State ☎ 0-2562-5000

 ผศ. / Assist.Prof. U., USA E-mail : fagipoo@ku.ac.th

  Supply chain management

 นาย วัชรพงศ  เลิศสุรวัฒน บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 5364

 Mr.  Watcharaphong  Leartsurawat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5000

 อาจารย / Lecturer Human resource management E-mail : fagiwpl@ku.ac.th
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ภาคว�ชาเทคโนโลยีการบรรจ�และวัสดุ/

Department of Packaging Technology and Materials

ภายใน / internal line : 5045     ☎ 0-2562-5045           0-2562-5046

E-mail : pkt@ku.ac.th    URL : http://www.agro.ku.ac.th/thai/depart.php?dep_id=4

 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  

 นาง ธัญญารัตน  จิญกาญจน Ph.D.(Engineering Management) ภายใน / internal line : 5057

 Mrs.  Tunyarut  Jinkarn U. of Missouri, USA ☎ 0-2562-5057

 ผศ. / Assist.Prof. Packaging Machineny and Systems E-mail : fagitvp@ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุฝายหองปฏิบัติการและบริการทดสอบ  

 นางสาว นํ้าฝน  ลําดับวงศ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5098

 Miss  Namfone  Lumdubwong Kansas State U., USA ☎ 0-2562-5098

 ผศ. / Assist.Prof. Cereal Chemistry and Technology E-mail : faginfl @ku.ac.th

 รองหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุฝายบุคลากรและสถานที่  

 นาย เลอพงศ  จารุพันธ Ph.D.(Mechanical Engineering) ภายใน / internal line : 5059

 Mr.  Lerpong  Jarupan Northeastern U., USA ☎ 0-2562-5059,0-2562-5045

 อาจารย / Lecturer Environmentally conscious packaging, E-mail : fagilpj@ku.ac.th 

  transport packaging shock  

 นางสาว งามทิพย  ภูวโรดม Doctorat(Genie des procedes industriels) ภายใน / internal line : 5054

 Miss  Ngamtip  Poovarodom U. de Technologie de Compiegne, France ☎ 0-2562-5054

 รศ. / Assoc.Prof. วัสดุยอยสลายไดทางชีวภาพ, เทคโนโลยี E-mail : fagintp@ku.ac.th

  การบรรจุอาหาร, ความปลอดภัยของวัสดุ

  สัมผัสอาหาร

 นาง ชนัสสา  นันทิวัชรินทร M.S.(Printing Technology) ภายใน / internal line : 5055

 Mrs.  Chanassa  Nandhivajrin Rochester Institute of Technology, USA ☎ 0-2562-5055

 ผศ. / Assist.Prof. Printing E-mail : fagicsn@ku.ac.th

 นาย ชิราวุฒิ  เพชรเย็น วท.ด.(พอลิเมอร) ภายใน / internal line : 5295

 Mr.  Chiravoot  Pechyen จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5045

 อาจารย / Lecturer วัสดุศาสตร E-mail : chiravoot.p@ku.ac.th

 นางสาว ธาริณี  นามพิชญ วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) ภายใน / internal line : 5386

 Miss  Tarinee  Nampitch ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5000

 ผศ. / Assist.Prof. Rubber science and technology  E-mail : fagitnn@ku.ac.th

 นางสาว อัจฉรา  เกษสุวรรณ บ.ธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 5095

 Miss  Ajchara  Kessuvan U. of Wisconsin Milwaukee, USA ☎ 0-2562-5095

 อาจารย / Lecturer Marketing Management, Consumer  E-mail : fagiark@ku.ac.th

  Behavior, Agrienltural Marketing
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 นาย ภาณุวัฒน  สรรพกุล Ph.D.(Packaging Technology) ภายใน / internal line : 5058

 Mr.  Panuwat  Suppakul Victoria U., Australia ☎ 0-2562-5058

 ผศ. / Assist.Prof. Active and Intellegent Packaging,  E-mail : fagipas@ku.ac.th

  Packaging Material Characterization,   

 นางสาว ภิญญา  ศิลายอย Ph.D.(Management of Technology) ภายใน / internal line : 5051

 Miss  Pinya  Silayoi Asian Institute of Technology ☎ 0-2562-5251

 ผศ. / Assist.Prof. Packaging design management,  E-mail : fagipys@ku.ac.th

  Consumer research, 

 นางสาว รังรอง  ยกสาน วท.ด.(พอลิเมอร) ภายใน / internal line : 5097

 Miss  Rangrong  Yoksan จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5097

 อาจารย / Lecturer Physical or chemical modifi cations of  E-mail : fagirry@ku.ac.th

  biopolymer modifi cations for 

  pharmaceutical,

 นางสาว วาณี  ชนเห็นชอบ Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 5052

 Miss  Vanee  Chonhenchob Michigan State U., USA ☎ 0-2562-5052

 รศ. / Assoc.Prof. Packaging and Distribbution of fresh  E-mail : fagivnc@ku.ac.th

  Produce, Food packaging 

 นาง สมพร  คงเจริญเกียรติ M.Sc.(Packaging) ภายใน / internal line : 5053

 Mrs.  Somporn  Kongcharoenkiat Michigan State U., USA ☎ -2562-5053

 ผศ. / Assist.Prof. เศรษฐศาสตร, การเงิน, การจัดการ, การตลาด,  E-mail : fagispk@ku.ac.th

  การพัฒาบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง

 นาง สินีนาถ  จริยโชติเลิศ M.S.(Food Science) ภายใน / internal line : 5056

 Mrs.  Sineenart  Chariyachotilert Michigan State U., USA ☎ 0-2562-5056

 ผศ. / Assist.Prof. Food Packaging, Packaging Materials,  E-mail : fagisnc@ku.ac.th

  Environment

 นาย สุขเกษม  สิทธิพจน วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 5050

 Mr.  Sukasem  Sittipod ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5050

 ผศ. / Assist.Prof. การบรรจุอาหาร, วัสดุและระบบทางการบรรจุ E-mail : fagisks@ku.ac.th

 นางสาว อําพร  เสนห Ph.D.(Chemical Engineering) ภายใน / internal line : 5099

 Miss  Amporn  Sane Clemson U., USA ☎ 0-2562-5099

 อาจารย / Lecturer Nanoparticles; Nanoencapsulation;  E-mail : fagiams@ku.ac.th

  Supercritical fl uids; Polymers; Biopolymers
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โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ/

Master Program in Agro-Industry Technology Management (Evening Program)

ภายใน / internal line : 5000 ext. 5368     ☎ 0-2562-5000 ext. 5368     0-2562-5000 ext. 5369   
URL : http://www.aitm.agro.ku.ac.th

 ประธานโครงการ  

 นางสาว รวิพิมพ  ฉวีสุข Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5096

 Miss  Ravipim  Chaveesuk U. of Pittsburgh, USA ☎ 0-2562-5096,0-2562-5000

 ผศ. / Assist.Prof. System modeling and analysis,  E-mail : ravipim.c@ku.ac.th 

  Agro-industnal Supply Chain management

 เลขานุการโครงการ  

 นาง ปรารถนา  ปรารถนาดี Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5094

 Mrs.  Parthana  Parthanadee Oregon State U., USA ☎ 0-2562-5094,0-2562-5000

 ผศ. / Assist.Prof. Production planning, Logistics and  E-mail : fagiptp@ku.ac.th

  Supply Chain Management, Inventory 

  Control, Operations Researen

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ธณิดา  จินตนครชัยศรี บธ.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ภายใน / internal line : 5386

 Miss  Thanida  Jintanakornchaisri ม.เทคโนโลยีมหานคร ☎ 0-2562-5000 ext.5368

   E-mail : fagitdj@ku.ac.th

 ประธานโครงการ  / Chairman

 นางสาว รวิพิมพ  ฉวีสุข Ph.D.(Industrial Engineering) ภายใน / internal line : 5096

 Miss  Ravipim  Chaveesuk U.of Pittsburgh ☎ 0-2562-5096

 ผศ. / Assist.Prof. Modelling and analysis using classical E-mail : fagirpc@ku.ac.th 

 เลขานุการโครงการ  

 นาง ปรารถนา  ปรารถนาดี Ph.D.(Applied Operations Research) ภายใน / internal line : 5094

 Mrs.  Parthana  Parthanadee U.Oregon State ☎ 0-2562-5094

 ผศ. / Assist.Prof. Production planning E-mail : fagiptp@ku.ac.th 

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ธณิดา  จินตนครชัยศรี บธ.ม. ภายใน / internal line : 5368

 Miss  Tanida  Jintanakornchaisri มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ☎ 0-2562-5000

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

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) / 
Master of Science program in Agro-Industrial Technology Management

ภายใน / internal line : 5368                  ☎  0-2562-5000                   0-2562-5000 ext. 5369

E-mail : aitm@ku.ac.th        URL : http://www.aitm.agro.ku.ac.th
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 ประธานโครงการ  

 นาง หทัยรัตน  ริมคีรี Ph.D.(Product Development) ภายใน / internal line : 5015

 Mrs.  Hathairat  Rimkeeree Massey U., New Zealand ☎ 0-2562-5015

 รศ. / Assoc.Prof. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและไมใชอาหาร E-mail : fagihru@ku.ac.th

 เลขานุการโครงการ  

 นาย พิสิฏฐ  ธรรมวิถี ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 5271

 Mr.  Pisit  Dhamvithee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5271

 อาจารย / Lecturer Product Development Management,  E-mail : fagipsd@ku.ac.th

  Multivariate Analysis, Postharrest 

  technology

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นาย ปติ  จันทรอราม วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 5268

 Mr.  Piti  Janaram ม.แมโจ ☎ 0-2562-5271

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บริหารจัดการโครงการภาคพิเศษ, E-mail : fagiptj@ku.ac.th

  ระบบสารสนเทศ

 ประธานโครงการ  

 นาย สมบัติ  ขอทวีวัฒนา วท.ม.(เคมีเทคนิค) ภายใน / internal line : 5011

 Mr.  Sombat  Khotavivattana จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2562-5011

 รศ. / Assoc.Prof. การแปรรูปผลิตผลเกษตร เทคโนโลยี,  E-mail : fagisbk@ku.ac.th

  การทําแหงเทคโนโลยีนํ้าตาล

 เลขานุการโครงการ  

 นางสาว นิโลบล  เดี่ยววิไล คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ) ภายใน / internal line : 5140

 Miss  Nilobol  Diovilai มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ☎ 0-2562-5000

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

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว พรลาวัน  เนื้อขํา บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 5140

 Miss  Pornlawan  Nearkham ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ E-mail : fagiplw@ku.ac.th

 ผูปฏิบัติงานบริหาร

โครงการหลักสูตรปร�ญญาตร� สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

ภายใน / internal line : 5127     ☎ 0-2940-6155     0-2940-6155   
E-mail : onbd@ku.ac.th     URL : http://www.sbai.agro.ku.ac.th

โครงการหลักสูตรว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว�ชาพัฒนาผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ/

M.S.(Agro-Industrial Product Development) Special Program

ภายใน / internal line : 5000 ext. 5368     ☎ 0-2562-5000 ext. 5368     0-2562-5000 ext. 5369   
URL : http://www.aitm.agro.ku.ac.th
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คณะเทคนิคการสัตวแพทย / Faculty of Veterinary Technology
ภายใน / internal line : 1043-6               ☎ 0-2579-8574-5               7 0-2579-8571  

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

นาย วรวุฒิ  ฤกษอำนวยโชค
Mr.  Worawut Rerkamnuaychoke
รศ. / Assoc.Prof.

D.Agr.(Veterinary Medicine and Animal 
Science)
The U. of Tokyo, Japan 
จุลภาควิภาคศาสตรของสัตวปก, 
ระบบอวัยวะสืบพันธุเพศผูในสัตวเลี้ยง

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 6201

☎ 0-2942-8751-9
E-mail : fvetwwr@ku.ac.th

นาง จุฑามาศ  สกุณาศิริโชคสกุล
Mrs.  Juthamas  Sakunasirichoksakul
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บช.บ.(การบัญชี)
ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8105

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtjtc@ku.ac.th

นาย ชัยณรงค  สกุลแถว
Mr.  Chainarong  Sakulthaew
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)
ม.เกษตรศาสตร
การตรวจวิเคราะหสารตกคางในเนื้อสัตว
และผลิตภัณฑจากสัตว เครื่องมือทางเคมี
วิเคราะห การตรวจคุณภาพ

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8306

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtcns@ku.ac.th

นาย ณรงค  อาบกิ่ง
Mr.  Narong  Abking
นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(กียรตินิยมอันดับสอง) 
(เทคนิคการสัตวแพทย)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8205

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtnra@ku.ac.th

นางสาว ณัฐกานต  ลักษณกิจเจริญ
Miss  Nattakan  Lakkitjaroen
อาจารย / Lecturer

สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ม.เกษตรศาสตร
สัตวแพทยสาธารณสุข จุลชีววิทยา 
small animal medicine

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtnkl@ku.ac.th

นางสาว ณัฐนรี  อินทอง
Miss  Natnaree  Inthong
อาจารย / Lecturer

วท.ม.(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย)
ม.เกษตรศาสตร
Molecular Pathology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtnri@ku.ac.th

นาง ดลฤดี  ฉายศิริ
Mrs.  Donrudee  Chaisiri
นักวิทยาศาสตร

วท.บ.(เคมี)
ม.นเรศวร

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8304

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtddk@ku.ac.th

นางสาว ดวงกมล  ภูพิชญพงษ
Miss  Duangkamol  Phoophitphong
อาจารย / Lecturer

สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ม.เกษตรศาสตร
Animal health

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtdmp@ku.ac.th

นาย นริศ  ปานศรีแกว
Mr.  Narit  Pansrikaew
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ม.ธุรกิจบัณฑิต

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8001

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtnrp@ku.ac.th

คณบดี / Dean
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นาย บัณฑิต  มังกิจ

Mr.  Bandid  Mangkit

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

ม.ขอนแกน

Helminthology, Entomology, Protozoology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8307

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : fvetbdm@ku.ac.th

นาย พีระ  อารีศรีสม

Mr.  Peera  Arreesrisom

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(พยาธิชีววิทยา)

ม.มหิดล

พยาธิวิทยา สัตวทดลอง การเพาะเล้ียงเซลล

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8303

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtpra@ku.ac.th

นาย วนัท  ศรีเจริญ

Mr.  Wanat  Sricharern

อาจารย / Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtwns@ku.ac.th

นางสาว วิมลรัตน  อินศวร

Miss  Wimonrut  Insuan

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

เคมีวิเคราะห

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8306

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtwri@ku.ac.th

นาง ศราวรรณ  แกวมงคล

Mrs.  Sarawan  Kaewmongkol

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

Molecular Biology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtswt@ku.ac.th

นางสาว ศิรพรรณ  สุคนธสิงห

Miss  Sirapan  Sukontasing

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Bacterial taxonomy and Identifi cation , 

Molecular Microbiology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8201

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtsrp@ku.ac.th

นาย สมัคร  สุจริต

Mr.  Samak  Sutjarit

อาจารย / Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

Veterinary Pathology , Small Animal 

Medicine

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtsms@ku.ac.th

นางสาว สุพจนา  เจริญสิน

Miss  Supochana  Charoensin

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เภสัชวิทยา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Pharmacology of drugs, Determination 

of residues in meat and meat product

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8310

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtspc@ku.ac.th

นางสาว หทัยกาญจน  ลูกฟก

Miss  Hataikan  Lukfak

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป(การบัญชี))

ส.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8114

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvthtl@ku.ac.th

นางสาว อนามิกา  กาญจนบรรเทิง

Miss  Anamika  Karnchanabanthoeng

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก)

ม.มหิดล

Clinical Microbiology and Molecular 

Biology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8307

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtakk@ku.ac.th
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1043-6            ☎ 0-2579-8574-5            7 0-2579-8571

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

นางสาว จรรยา  จัตตานนท
Miss  Janya  Chattanond
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8102

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtjyc@ku.ac.th

นางสาว จีรวรรณ  จีรวรางกูร
Miss  Jerawan  Jerawarangkun
นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8109

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtjwj@ku.ac.th

นาง ณัฐชยา  อยูคง
Mrs.  Natchaya  Youkong
นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)
ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8108

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtnyy@ku.ac.th

นาง นันทิดา  วังศิริ
Mrs.  Nantida Wongsiri
นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
ส.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8104

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtntd@ku.ac.th

นางสาว รุงทิพย  ศักดิ์สุปรีชา
Miss  Rungthip  Suksupreecha
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร)
ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8112

☎ 0-2579-8574-5

นางสาว เลิศพิไล  อิ่มอ่ำ
Miss  Lerdpilai  Imum
นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การบัญชี)
ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8108

☎ 0-2579-8574-5
E-mail : cvtlli@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

ภาคว�ชาเทคนิคการสัตวแพทย / Department of Veterinary Technology

ภายใน / internal line : 1043-6            ☎ 0-2579-8574-5            7 0-2579-8571

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

นาย ธิติชัย  จารุเดชา

Mr.  Thitichai  Jarudecha

อาจารย / Lecturer

สพ.บ.

ม.เกษตรศาสตร

small animall nursing , small animall 

medicine , small animall health care

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8303

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvttcj@ku.ac.th

นางสาว ทิพยรัตน  ชาหอมชื่น

Miss  Thippayarat  Chahomchuen

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Cell Biology)

The United Graduate School of 

Agricultural Sciences,Ehime U.,Japan

ดานชีวเคมี

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8310

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvttyr@ku.ac.th

หัวหนาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย / Head of Department
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นางสาว ปฐมาพร  อำนาจอนันต

Miss  Patamaporn  Umnahanant

อาจารย / Lecturer

Ph.D.(Chemistry)

U. of Missouri, USA

Physical Properties of organic 

compound

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8308-10

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtpmp@ku.ac.th

นางสาว พรพิมล  เมธีนุกูล

Miss  Pornphimon  Metheenukul

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ชีวเคมี)

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

Molecular Biology , Immunology

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8306

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtppm@ku.ac.th

นาย วุฒินันท  รักษาจิตร

Mr.  Wuttinun  Raksajit

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ชีวเคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดานชีวเคมี

ภายใน / internal line : 1043-6 ext. 8309

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtwnr@ku.ac.th

นางสาว ศิรินิตย  ธารธาดา

Miss  Sirinit  Tharntada

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(ชีวเคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Molecular Biology

ภายใน / internal line : 1043-6 

ext. 8308-10

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtsrn@ku.ac.th

นาย เอกชาติ  พรหมดิเรก

Mr.  Akachart  Promdireg

อาจารย / Lecturer

วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Reproductive Biotechnology

ภายใน / internal line : 1043-6 

ext. 8308-10

☎ 0-2579-8574-5

E-mail : cvtacp@ku.ac.th
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ว�ทยาลัยสิ่งแวดลอม / College of Environment
ภายใน / internal line : 1465, 1732-3            ☎ 0-2579-2116, 0-2561-4754            7 0-2579-3473  

URL : http://www.ce.ku.ac.th

คณบด ี 

นาย พนิต  เข็มทอง (รักษาราชการแทน)

Mr.  Panit  Khemtong

รศ. / Assoc.Prof.

ศษ.ด.(ศึกษาศาสตร-เกษตร อาชีวศึกษา)

Oklahoma State U.,USA

เทคนิคการฝกอบรม มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน / internal line : 4505

☎ 0-2579-2116

E-mail : fedupnk@ku.ac.th

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1465, 1732-3            ☎ 0-2579-2116, 0-2561-4754            7 0-2579-3473

URL : http://www.ce.ku.ac.th

นางสาว กอบกาญจน  เผือกชอุม

Miss  Kobkan  Pueakcha-um

นักวิชาการศึกษา

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1465 ext. 114

☎ 0-2579-2116 ext. 114

E-mail : kobkan.p@ku.ac.th

นางสาว จิรวัฒนา  จตุรงคกร

Miss  Jirawattana  Jaturongkorn

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1465 ext. 102

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecjrj@ku.ac.th

นาย พิทักษ  พุมไสว

Mr.  Pithak  Pumsawai

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1465 ext. 104

E-mail : ecptp@ku.ac.th

นางสาว เสาวลักษณ  บัวจันทร

Miss  Saowalak  Buajan

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การเงิน)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1465 ext. 101

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecswb@ku.ac.th

สวนกลางว�ทยาลัยสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1465, 1732-3            ☎ 0-2579-2116, 0-2561-4754            7 0-2579-3473

URL : http://www.ce.ku.ac.th

นาย กิตติชัย  ดวงมาลย

Mr.  Kittichai  Duangmal

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คุณภาพอากาศ 

และเสียง

☎ 0-2579-2116 ext. 106

E-mail : fgrakcd@ku.ac.th

นาง คณิตา  ตังคณานุรักษ

Mrs.  Kanita  Tungkananuruk

รศ. / Assoc.Prof.

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1465 ext. 116

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecktt@ku.ac.th
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วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

นางสาว ทัศนีย  บุญประคอง

Miss  Thassanee  Boonprakong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งแวดลอมศึกษา, สิ่งแวดลอมสาธารณสุข

ภายใน / internal line : 1465 ext. 113

☎ 0-2579-2116

E-mail : ectnb@ku.ac.th

นาย นฤชิต  ดำปน

Mr.  Narouchit  Dampin

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

นิเวศวิทยาแหลงน้ำ, การจำแนกชนิดสัตวน้ำ, 

การจำแนกชนิดสัตวปา

ภายใน / internal line : 1465 ext. 107

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecncd@ku.ac.th

นาย นิพนธ  ตังคณานุรักษ

Mr.  Nipon  Tungkananuruk

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Analytical Chemistry)

The Queen's U. of Belfast,U.K.

เคมีวิเคราะห

ภายใน / internal line : 1465 ext. 117

☎ 0-2579-2116

E-mail : fscinpt@ku.ac.th

นาย วศิน  อิงคพัฒนากุล

Mr.  Wasin  Inkapatanakul

รศ. / Assoc.Prof.

Ph.D.(Environmental Science and 

Management)

The U. of Leeds,U.K.

Environmental  Science and Management

ภายใน / internal line : 1465 ext. 110

☎ 0-2579-2116 ext.101

E-mail : wasin.i@ku.ac.th

นาง สตรีไทย  พุมไม

Mrs.  Satreethai  Poommai

นักวิทยาศาสตร

วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม)

ม.นเรศวร

วิศวกรรมเชิงนิเวศ (Ecological Engineering)

ภายใน / internal line : 1465 ext. 118

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecstp@ku.ac.th

นางสาว สุจิณณา  กรรณสูต

Miss  Sujinna  Karnasuta

อาจารย/ Lecturer

ปร.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, Bioenergy, 

waste to Energy (WTE) waste 

Utilization,Renewable Energy

ภายใน / internal line : 1465 ext. 124

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecsnk@ku.ac.th

นาย สุรัตน  บัวเลิศ

Mr.  Surat  Bualert

ผศ. / Assist.Prof.

Ph.D.(Air Pollution Modelling)

U. of Hertfordshire,U.K.

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, Air Pollution, 

Air Pollution Meteorology, Air Pollution 

Modelling

ภายใน / internal line : 1465 ext. 109

☎ 0-2579-2116

E-mail : ecsrb@ku.ac.th

นางสาว อรอนงค  ผิวนิล

Miss  Onanong  Phewnil

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม

ภายใน / internal line : 1465 ext.112

☎ 0-2579-2116

E-mail : fgraonp@ku.ac.th

นาย อลงกรณ  อินทรักษา

Mr.  Alongkorn  Intaraksa

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

ม.เกษตรศาสตร

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย, 

สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

☎ 0-2579-2116 ext. 111

E-mail : ecuki@ku.ac.th
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บัณฑิตว�ทยาลัย / Graduate School
ภายใน / internal line : 1184-7      ☎  0-2942-8445-50      0-2561-1410, 0-2579-3346, 0-2579-3645

E-mail : fgra@ku.ac.th  URL : http://www.grad.ku.ac.th

 คณบดี  / Dean 

 นางสาว กัญจนา  ธีระกุล D.Agr.(Biological Science) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.302 

 Miss  Gunjana  Theeragool Hiroshima U.,Japan ☎ 0-2579-3455

 รศ. / Assoc.Prof. Molecular Biology and  E-mail : fscignt@ku.ac.th

  genetic engineering of bacteria

 รองคณบดีฝายบริหาร / Associate Dean for Administration 

 นาย สมหวัง  ขันตยานุวงศ Ph.D.(Biomaterial Sciences) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.305

 Mr.  Somwang  Khantayanuwong The U. of Tokyo,Japan ☎ 0-2942-8445-50

 รศ. / Assoc.Prof. วนศาสตรและเทคนิควนผลิตภัณท E-mail : fforsok@ku.ac.th

 รองคณบดีฝายวิชาการ / Associate Dean for Academic Affairs 

 นางสาว นุชนาถ  มั่งคั่ง Dr.sc.agr.(Agicultural Economics) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.303

 Miss  Nuchanata  Mungkung U. Hohenheim,Germany ☎ 0-2942-8445-50

 ผศ. / Assist.Prof. การจัดการทรัพยากร,การจัดการฟารม, E-mail : feconnm@ku.ac.th

  เศรษฐศาสตรที่ดิน

 รองคณบดีฝายสารสนเทศ / Associate Dean for Information Affairs 

 นาย สมชาย  นําประเสริฐชัย Ph.D.(Management of Technology) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.304

 Mr.  Somchai  Numprasertchai Asian Institute of Technology ☎ 0-2942-8445-50

 รศ. / Assoc.Prof. Knowledge Management, Information  E-mail : snp@ku.ac.th

  Technology Management

 รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน / Associate Dean for Kamphaeng Saen Campus 

 นาย สุเจตน  ชื่นชม Dr.Med.Vet(Meat Hygiene and Meat  ภายใน / internal line : 3911-2,3950 

 Mr.  Sujate  Chaunchom Technology ☎ 0-3435-5575-6

 ผศ. / Assist.Prof. The School of Veterinary Medicine Hannov, E-mail : agrsuc@ku.ac.th

  Germany

  สรีรวิทยาและสุขภาพสัตว (สุกร)

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

นาง อัจฉรา  ผองอุดม ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1286

Mrs.  Achara  Pongudom ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-3645

ผูบริหาร  E-mail : psdarp@ku.ac.th    

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

 ภายใน / internal line : 1184-7     ☎ 0-2942-8445-50      0-2561-1410, 0-2579-3346, 0-2579-3645

E-mail : fgra@ku.ac.th  URL : http://www.grad.ku.ac.th
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 นางสาว ขวัญตา  ชางทอง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1184 ext.207

 Miss  Khuanta  Changthong ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8445-50 ext.207

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : fgraktc@ku.ac.th

 นางสาว จรุวรรณ  พฤกษติกุล ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7

 Miss  Jaruwan  Perksatikul ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว จันทิมา  พันธนิตย บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.215

 Miss  Jantima  Pannit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว จิราภรณ  จิตรแจง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.232

 Miss  Jiraporn  Jitjang ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง จีรนันท  ธราพร บธ.ม.(บัญชีการเงิน) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.225

 Mrs.  Jeeranun  Tharaporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว ดารณี  ลักษณเกียรติ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.224

 Miss  Daranee  Laksanakaeiti ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว นฤวรรณ  สินเกิดสุข ปวส.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1287

 Miss  Naruewan  Sinkerdsuk ร.ร.พณิชยการรัตนโกสินทร ☎ 0-2942-8445-50 ext.105

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

 นาง ประภาพรรณ  ประยูรหงษ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.229

 Mrs.  Prapapan  Prayurahong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว พนารัตน  ทองหมั้น สส.บ.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.236

 Miss  Panarat  Thongmon ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาย พูนศักดิ์  ประคําทอง วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.413

 Mr.  Poonsak  Prakhamthong ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง พูลทรัพย  โหเฉื่อย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.418

 Mrs.  Poolsup  Hochuei ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาย ภาสพงศ  จิตตะวนิช วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.415

 Mr.  Passapong  Jittavanit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50 ext.415

 นักวิชาการคอมพิวเตอร  E-mail : fgrappj@ku.ac.th
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 นาย มะนิด  วงษคลาย ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.228

 Mr.  Manid  Wongklay วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง มาลิน  ผดุงเจริญ ม.ศ.6(แผนกพณิชยการ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.203

 Mrs.  Malin  Padungjaroen ร.ร.ดุสิตพณิชยการ ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง ลออรัตน  ไพรสิงห บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.426 

 Mrs.  La-orrat  Praising ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8445-50

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

 นางสาว วริศรา  รมโพธิ์ทอง ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ภายใน / internal line : 3912

 Miss  Waritsara  Romphothong ส.ราชภัฏสวนดุสิต ☎ 0-3435-5575-6 

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

 นาง วัฒนา  วิธีจงเจริญ ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.226

 Mrs.  Wattana  Witeejongjaroen ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง ศรีอุษา  ปาละวัธนะกุล รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.223

 Mrs.  Sriusa  Parawatanakul ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8445-50 ext.223

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

 นาง สมสุข  นูหาร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.219

 Mrs.  Somsuk  Nooharn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง สุนันท  ตามถิ่นไทย ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.202

 Mrs.  Sunun  Tamtinthai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 นาง โสภา  อินทรุณ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1184-7 ext.211

 Mrs.  Sopa  Intharung ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8445-50

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

 ประธานโครงการ   

 นางสาว สิริกร  กาญจนสุนทร วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 1263, 1570

 Miss  Sirikorn  Kanjanasuntorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-1546,0-2942-7550,0-2561-3125

 รศ. / Assoc.Prof. Remote Sensing E-mail : fsocptk@ku.ac.th

  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) / 

Master of Arts (Social Development)

 ภายใน / internal line : 1263 ,1570    ☎ 0-2579-1546, 0-2942-7550, 0-2561-3125     0-2561-3120

URL : http://www.sd.grad.ku.ac.th
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 เลขานุการโครงการ  

 นาย สมจิตต  ปาละกาศ D.Sc.(Life and Health Science:Toxicology ภายใน / internal line : 1263, 1570

 Mr.  Somchit  Palakas and Radiological Biophysics) ☎ 0-2579-1546,0-2942-7550,0-2561-3125

 อาจารย / Lecturer U. De Tours,France E-mail : psdscp@ku.ac.th

  Toxicology, Radiological Biophysics,

  Environmental Study and Management

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว ปาลิดา  ขมอาวุธ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1263, 1570

 Miss  Palida  Komarwut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-1546,0-2942-7550,0-2561-3125

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

 

 ประธานโครงการ  

 นาย วิพักตร  จินตนา Ph.D.(Forest Ecology) ภายใน / internal line : 2039

 Mr.  Vipak  Jintana Ehime U.,Japan ☎ 0-2942-8932-33

 รศ. / Assoc.Prof. นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรปาไม, E-mail : fforvij@ku.ac.th

  การฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน,

  วนศาสตรชุมชน,วนเกษตร

 เลขานุการโครงการ   

 นางสาว นิตยา  เมี้ยนมิตร ปร.ด.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 2039

 Miss  Nittaya  Mianmit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8932-33

 อาจารย / Lecturer วนศาสตรชุมชน,วนเกษตร, E-mail : ffornym@ku.ac.th

  การจัดการทรัพยากรปาไม

 ผูประสานงานในหนวยงาน  

 นางสาว โสพนา  จันทวงศ วท.ม.(การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากร ภายใน / internal line : 2039

 Miss  Sopana  Jantawong ธรรมชาติอยางยั่งยืน) ☎ 0-2942-8932-33

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ม.เกษตรศาสตร E-mail : fgraspn@ku.ac.th

     โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาว�ชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

      อยางยั่งยืน (ภาคพิเศษ) / The Graduate Program in Sustainable Land Use

                  and Natural Resource Management (Special Program) 

               ภายใน / internal line : 2039, 2040      ☎ 0-2942-8932-3        0-2942-8933

   E-mail : sluse@ku.ac.th URL : http://sluse.ku.ac.th
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ฝายบร�หารทั่วไป / Administrative Department

ภายใน / internal line : 1777 ext. 502            ☎ 0-2940-5836-40            7 0-2940-5837

E-mail : psic@ku.ac.th  URL : http://prsic.ku.ac.th

ศูนยนานาชาติสิร�นธรเพื่อการว�จัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี / 

Princess Sirindhorn International Center for Research, Development and Technology Transfer

ภายใน / internal line : 1777 ext. 502            ☎ 0-2940-5836-40            7 0-2940-5837 

E-mail : psic@ku.ac.th  URL : http://prsic.ku.ac.th

นาย ณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ 

(ปฏิบัติหนาที่แทน)

Mr.  Narongchai  Pipattanawong

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

D.Agri.Sc.(Plant Production)

Utsunomiya U.,Japan

ผลไมเมืองหนาว

ภายใน / internal line : 1777 ext. 501

☎ 0-2940-5839

E-mail : rdinap@ku.ac.th

ผูอำนวยการ  / Director

เลขานุการ  / Secretary

นาง สุขวิมล  ชางชำนิ

Mrs.  Sukwimon  Changchamni

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 500

☎ 0-2940-5836

E-mail : psdsml@ku.ac.th

นาง จตุพร  คงทอง

Mrs.  Jatuporn  Kongthong

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

ม.ศรีปทุม

ภายใน / internal line : 1777 ext. 502

☎ 0-2940-5836

E-mail : pscjpk@ku.ac.th

นางสาว ปทมาวดี  พวงเงิน

Miss  Pattamawadee  Puang-ngern

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 502

☎ 0-2940-5836-40

E-mail : pscpdp@ku.ac.th

นางสาว ละอองดาว  กะการดี

Miss  La-ongdao  Kakandee

นักวิชาการพัสดุ

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 502

☎ 0-2940-5840

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

 นาง อุทัยรัตน  ณ นคร Ph.D.(Genetic) ภายใน / internal line : 1367

 Mrs.  Uthairat  Na-Nakorn The United Graduate School of ☎ 0-2579-4956

 ศ. / Prof. Agricultural Sciences,Ehime U.,Japan E-mail : ffi surn@ku.ac.th

  เกษตรศาสตร 

 รองผูอํานวยฝายบริหาร  / Deputy Director for Administration

 นาย มณฑล  จําเริญพฤกษ Ph.D.(Forestry) ภายใน / internal line : 1803

 Mr.  Monton  Jamroenprucksa University of the Philippines.,Philippines ☎ 0-2579-5557

 ผศ. / Assist.Prof. วนวัฒนวิทยา วนเกษตร วนศาสตรชุมชน  E-mail : fformtj@ku.ac.th

  ฟารมปาไม 

 รองผูอํานวยฝายกิจการพิเศษ  / Associate Dean for Special Affairs

 นาย วิเชียร  กีรตินิจกาล Ph.D.(Plant Breeding and Cytogenetics) ภายใน / internal line : 1935 ext.703

 Mr.  Vichien  Keeratinijakal Iowa State U.,USA ☎ 0-2579-2308

 ผศ. / Assist.Prof. การปรับปรุงพันธุพืช, พืชสมุนไพร,  E-mail : agrvck@ku.ac.th

  ความหลากหลายชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

 รองผูอํานวยประสานงานวิจัย  / Deputy Director for Research Coordination

 นาย ธงชัย  สุวรรณสิชณน Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 1387

 Mr.  Thongchai  Suwonsichon U.of Massachusetts Amherst.,USA ☎ 0-2942-8455

 รศ. / Assoc.Prof. การประเมินคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร, E-mail : fagitcs@ku.ac.th 

  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 รองผูอํานวยวิเนศสัมพันธ  / Deputy Director for International Affairs

 นาง พรสวาท  วัฒนกูล Dr.rer.nat.(Mineralogy and Geology of  ภายใน / internal line : 1804

 Mrs.  Pornsawat  Wathanakul Mineral Deposits) ☎ 0-2942-5457

 ผศ. / Assist.Prof. Technical U. of Aachen.,Germany E-mail : fscipww@ku.ac.th

  แรวิทยา, ธรณีวิทยาและแรอุตสาหกรรม

 รองผูอํานวยสารสนเทศงานวิจัย  / Deputy Director

 นาย พันธุปติ  เปยมสงา D.Sc(Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1805 

 Mr.  Punpiti  Piamsa-Nga The George Washington U.,USA ☎ 0-2579-5025

 รศ. / Assoc.Prof. Multimedia, Patern Analysis E-mail : pp@ku.ac.th

สถาบันว�จัยและพัฒนาแหงมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร /

Kasetsart University Research and Development Institute
ภายใน / internal line : 1288                      ☎  0-2579-0032                      0-25797546

E-mail : info.rdi@ku.ac.th  URL : http://www.rdi.ku.ac.th
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 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  

 นาง เพชรา  เปสลาพันธ ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1797,1388

 Mrs.  Petchara  Pesalaphan ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2579-7571

 ผูบริหาร  E-mail : rdinas@ku.ac.th 

 

 นางสาว เกล็ดแกว  กมลวิมานฐาพร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1284

 Miss  Kledkaew  Kamolwimarnthaporn วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2561-4639

 บุคลากรชํานาญการ  E-mail : rdiprpp@ku.ac.th 

 นาย ชัยชนะ  กาญจนอักษร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1797,1388

 Mr.  Chaichana  Kanchana-aksorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-7571

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ จัดซื้อ,จัดจาง,ควบคุมพัสดุ,การจัดทําสัญญา, E-mail : rdinas@ku.ac.th

  การจัดซื้อโดยการเปด L/C,การขอยกเวนภาษี

  นําเขาจากตางประเทศ 

 นาง นวรัตน  สุวรรณเลิศ บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 1792,1288

 Mrs.  Navarat  Suwanlerth ม.รามคําแหง ☎ 0-2561-1987, 0-2579-0032

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

 นางสาว ปภาวดีฐ  พรมมา ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1390

 Miss  Papavadee  Promma ม.รามคําแหง ☎ 0-2561-1482

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

 นางสาว พนิดา  โพธิ์สิริกุลวงศ วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)(ประมง) ภายใน / internal line : 1288

 Miss  Panida  Phosirikunwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-0032

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

 นาง มนัสนิตย  สหัสสานนท ปวส.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1792,1288

 Mrs.  Manusnit  Sahassanon รร.กรุงเทพเทคนิคนนท ☎ 0-2561-1987, 0-2579-0032

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

 นางสาว วรรณวิมล  ราชอุปนันท บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 1390

 Miss  Wanwimon  Rachaupanan ม.รามคําแหง ☎ 0-2561-1482

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

 นางสาว วาสนา  บัวจันทร ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1388

 Miss  Vasana  Buachant ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2579-7571

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

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1284                              ☎ 0-2561-4639
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 นางสาว ศันสนีย  สุทธิสังทร บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) ภายใน / internal line : 1388

 Miss  Sunsanee  Suttisungthon ม.รามคําแหง ☎ 0-2579-7571

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

 นาง อนุรัตน  ฑีฆะบุตร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1388

 Mrs.  Anurat  Teekabutra วค.นครปฐม ☎ 0-2570-7571

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ระบบจัดซื้อจัดจางผาน Web online E-mail : rdisns@ku.ac.th 

 นาง อัจฉราวรรณ  คลองชาง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1391

 Mrs.  Adcharawan  Klongchang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4638 

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

 หัวหนาฝายสารสนเทศงานวิจัย  

 นางสาว มาลี  สกุลนิยมพร บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1459,1805

 Miss  Malee  Sakulniyomporn ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2561-4640

 เจาหนาที่วิจัยชํานาญการ  E-mail : rdimal@ku.ac.th 

 นาง กนกพร  พูลประพันธ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1459,1805

 Mrs.  Kanokporn  Poolprapun ว.เซนตจอหน ☎ 0-2561-4640 

 เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ  E-mail : rdikpp@ku.ac.th

 นางสาว ทิสยา  ทิศเสถียร บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1459,1805

 Miss  Tissaya  Tissathein ม.ศรีปทุม ☎ 0-2561-4640

 เจาหนาที่วิจัย  E-mail : rdityt@ku.ac.th 

 นางสาว ศุภิสรา  เกียรติสันติสุข วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1459,1805

 Miss  Supitsara  Kietsuntisuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-4640

 นักวิชาการคอมพิวเตอร ObjectOriented Software Design,  E-mail : rdisrk@ku.ac.th

  IT Project Management,Research 

  Competency, Video Processing 

ฝายสารสนเทศงานว�จัย

ภายใน / internal line : 1459,1805                        ☎ 0-2561-4640

ฝายประสานงานว�จัยและประเมินผล

ภายใน / internal line : 1457,1796                        ☎ 0-2579-5547

 หัวหนาฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล  

 นาง ภัทรา  ชูวาธิวัฒน บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1457,1796 ext.24

 Mrs.  Pattra  Choovativat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5547 ext.24

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ บริหารงานวิจัย E-mail : rdipac@ku.ac.th 

 นางสาวกรกต  ดํารักษ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1457, 1796 ext. 14

 Miss  Korrakot  Damrak ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5547 ext. 14

 นักวิจัย  E-mail : rdikrk@ku.ac.th 
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 นางสาว บุษยา  ศรีอนันต วท.ม.(วิทยาการพืช) ภายใน / internal line : 1457,1943,1796

 Miss  Bootsaya  Srianan ม.มหิดล ext.16

 นักวิจัย  ☎ 0-2579-5547  ext.16 

   E-mail : rdibsy@ku.ac.th

 นางสาว รัชดา  คะดาษ บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1457,1796,1943

 Miss  Ratchada  Khadat ม.ศรีปทุม  ext.12

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ  ☎ 0-2579-5547 ext.12

   E-mail : rdirdk@ku.ac.th

 นางสาว วราภรณ  ทับชู ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร) ภายใน / internal line : 1457,1796,1943

 Miss  Waraporn  Tubchoo ม.รามคําแหง ext.20

 เจาหนาที่วิจัย  ☎ 0-2579-5547 ext. 20 

   E-mail : rdiwpt@ku.ac.th

 นางสาว วันเพ็ญ  นภาทิวาอํานวย พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) ภายใน / internal line : 1457 ext. 18

 Miss  Wanpen  Napativaumnauy ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2579-5547 ext.18

 นักวิจัยชํานาญการ  E-mail : rdiwan@ku.ac.th 

 นาย วิวัฒน  นาวานิช วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร) ภายใน / internal line : 1457,1796 ext.22

 Mr.  Wiwat  Nawanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5547 ext. 22

 เจาหนาที่วิจัยชํานาญการ  E-mail : rdiwwn@ku.ac.th 

 นางสาว สุพรรณนิจ  พลเสน วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1457,1796 ext.23

 Miss  Suphannij  Polasen ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5547 ext. 23

 เจาหนาที่วิจัยชํานาญการ  E-mail : rdisup@ku.ac.th 

ฝายเผยแพรงานว�จัย

ภายใน / internal line : 1806,1368

 หัวหนาฝายเผยแพรงานวิจัย  

 นาง สุไร  สุวรรณรัตน ศศ.บ.(สังคมศาสตร) ภายใน / internal line : 1368

 Mrs.  Surai  Suwannarat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2561-1474

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ  E-mail : rdisusw@ku.ac.th 

 นาง ชัชชารีย  มากรุน ศศ.บ.(ศิลปกรรม) ภายใน / internal line : 1806

 Mrs.  Chatchare  Magrun ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-6111

 นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ  E-mail : rdicrm@ku.ac.th 

 นาย ชัยณรงค  สหัสสานนท ศษ.บ.(ศิลปกรรม) ภายใน / internal line : 1806

 Mr.  Chainarong  Sahassananda ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ☎ 0-2579-6111 

 นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ (วิทยาเขตเพาะชาง) E-mail : rdicrs@ku.ac.th 

 นางสาว วนิดา  รัตตมณี นศ.บ.(การโฆษณา) ภายใน / internal line : 1368

 Miss  Vanida  Rattamanee ม.ศรีปทุม ☎ 0-2940-7497,0-2561-1474

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : rdivdr@ku.ac.th  
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 นาย วินัย  วิริยะฐานะกุล ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) ภายใน / internal line : 1368

 Mr.  Winai  Wiriyathanakun ม.รามคําแหง ☎ 0-2940-7497,0-2561-1474

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : rdiwnw@ku.ac.th 

 นางสาว สมพร  มณีประสพสุข วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 1368

 Miss  Somporn  Maneeprasopsuk จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2579-5548,0-2561-1474

 นักวิจัย  E-mail : rdispm@ku.ac.th 

 นาย สรศักดิ์  เพิ่มศิลป ปวช.(ชางพิมพ) ภายใน / internal line : 1806,1368

 Mr.  Sorasak  Permsilp ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 0-2561-1474, 02-579-6111

 ชางพิมพชํานาญงาน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ E-mail : rdissp@ku.ac.th 

ศูนยความหลากหลายช�วภาพ 

ภายใน / internal line : 1367                                 ☎ 0-2579-4956

ฝายเคร�่องมือและว�จัยทางว�ทยาศาสตร

ภายใน / internal line : 1932-1935                       ☎ 0-2942-8740 

 หัวหนาศูนยความหลากหลายชีวภาพ (รักษาราชการ)  

 นาง อุทัยรัตน  ณ นคร Ph.D.(Genetic) ภายใน / internal line : 1367

 Mrs.  Uthairat  Na-Nakorn The United Graduate School of  ☎ 0-2579-4956

 ศ. / Prof. Agricultural Sciences,Ehime U.,Japan E-mail : ffi surn@ku.ac.th

  เกษตรศาสตร  

 หัวหนาฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร  

 นาง นันทนา  ชื่นอิ่ม Ph.D.(Plant Nutrition) ภายใน / internal line : 1935 ext.208

 Mrs.  Nanthana  Chinoim U. of New England.,Australia ☎ 0-2942-8740 ext.208

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Plant Nutrition E-mail : rdinnc@ku.ac.th 

 นางสาว กฤตยา  เพชรผึ้ง ปร.ด.(พิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)) ภายใน / internal line : 1935 ext.502

 Miss  Krittaya  Petchpoung ม.มหิดล ☎ 0-2942-8740 ext. 502

 นักวิจัยชํานาญการ Chromatography,Toxicology E-mail : rdikyp@ku.ac.th 

 นางสาว จันทรแรม  รูปขํา วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร) ภายใน / internal line : 1932 ext.402

 Miss  Chanram  Roopkham ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8740 ext. 402

 เจาหนาที่วิจัยชํานาญการ  E-mail : rdicrr@ku.ac.th 

 นางสาว จันทรวิภา  บุญอินทร วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1932

 Miss  Jantaravipa  Boon-Intr ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8740

 นักวิจัยชํานาญการ  E-mail : rdijpb@ku.ac.th 

 นาย ธนภูมิ  มณีบุญ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1932-1935

 Mr.  Thanapoom  Maneeboon ม.เกษตรศาสตร ext.406-407

 นักวิจัย เชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา ☎ 0-2942-8740 ext. 406-407

   E-mail : rditpm@ku.ac.th
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 นางสาว นํ้าผึ้ง  อนุกูล Ph.D.(Plant Science) ภายใน / internal line : 1932 ext.403

 Miss  Nampeung  Anukul U. of Nottingham.,UK ☎ 0-2942-8740 ext. 403

 นักวิจัย  E-mail : rdinpa@ku.ac.th

 นางสาว นุษรา  สินบัวทอง วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใน / internal line : 1932-1935 

 Miss  Nusara  Sinbuathong หลักสูตรนานาชาติ) ext.501

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8740 ext. 501  

  Anaerobic process,biogas,heavy  E-mail : rdinrs@ku.ac.th

  metal climination 

 นาย พงศวัฒน  เกิดโชคชัย อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ภายใน / internal line : 1932-1935 ext.223

 Mr.  Pongwat  Kerdchockchai ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8740 ext. 223

 วิศวกรชํานาญการพิเศษ  E-mail : rdipon@ku.ac.th 

 นางสาว พรสา  พวงลา ปวช.(บัญชี) ภายใน / internal line : 1932-1935 ext.206

 Miss  Pornrasa  Puangla รร.ดุสิตพณิชยการ ☎ 0-2942-8740 ext. 206

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

 นางสาว ยุพดี  เผาพันธ วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1935 ext.103

 Miss  Yupadee  Paopun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8740 ext.103

 นักวิจัย Scanning Electron Microscopy E-mail : rdiydp@ku.ac.th 

 นางสาว รมณีย  เจริญทรัพย วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1935 ext.304,306

 Miss  Rommanee  Charoensub ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8740 ext. 304,306

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,อนุรักษพันธุพืช E-mail : rdirmc@ku.ac.th

  ในสภาพปลอดเชื้อ 

 นาย วสันต  งามแสง ปวส.(ชางไฟฟากําลัง) ภายใน / internal line : 1935 ext.216

 Mr.  Vasun  Ngarmsang ว.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8740 ext.216

 ชางเทคนิคปฏิบัติงาน  E-mail : rdivsn@ku.ac.th 

 นางสาว ศาลักษณ  พรรณศิริ Dr.Agr.Sc.(Agronomy) ภายใน / internal line : 1935 ext.302,306

 Miss  Salak  Phansiri Nagoya U.,Japan ☎ 0-2942-8740 ext.302,306

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการปรับปรุง E-mail : rdislp@ku.ac.th

  พันธุพืช 

 นาง ศิริวรรณ  บุรีคํา วท.ด.(เกษตรเขตรอน) ภายใน / internal line : 1933-1935

 Mrs.  Siriwan  Burikam ม.เกษตรศาสตร ext.604-606

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลพืช  ☎ 0-2942-8740 ext.604-606

  การถายยีนในพืช E-mail : rdiswb@ku.ac.th 

 นาง ศิริวัลย  สรอยกลอม วท.ม.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1935 ext.503

 Mrs.  Siriwan  Soiklom จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8740 ext. 503

 นักวิจัย Chromatography,Natural product E-mail : rdisws@ku.ac.th 

 นางสาว สมร  ติเยาว ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 1932-1935 ext.202

 Miss  Samorn  Tiyoa ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8740 ext. 202

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ  E-mail : rdisati@ku.ac.th
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 นาย สุชาติ  ดวงแค วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1935 ext.216

 Mr.  Suchat  Doungkae ส.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ☎ 0-2942-8740 ext. 216

 วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ  E-mail : rdisdo@ku.ac.th 

 นางสาว สุดา  ภูระหงษ ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) ภายใน / internal line : 1932-1935 ext.204

 Miss  Suda  Phurahong ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8740 ext. 204

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

 นาง สุนันท  นอยระแหง อ.ศศ.(วารสารและการประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 1935 ext.0

 Mrs.  Sunan  Noiraheang ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8740 ext. 0

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

 นาง สุวรรณา  กลัดพันธุ วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 1930 ext.408

 Mrs.  Suwanna  Kladpan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8740 ext.408

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การบริหารจัดการคิดปฏิบัติการเขาสูระบบ E-mail : rdisnk@ku.ac.th

  มาตรฐานสากลและวิชาการMycotoxin 

 นาย อภิชัย  กฤษณามระ กศ.บ.(ชางยนต) ภายใน / internal line : 1935 ext.216

 Mr.  Apichai  Kritsanamara วค.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8740 ext.216

 ชางเทคนิคชํานาญงาน  E-mail : rdiapkr@ku.ac.th 

 

สถานีว�จัยวนเกษตรตราด

ภายใน / internal line : 1389

 หัวหนาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด  

 นาย ณัฐวัฒน  คลังทรัพย วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 1389

 Mr.  Nathawat  Khlangsap ม.เกษตรศาสตร E-mail : rdispk@ku.ac.th

 นักวิจัย วนเกษตร การจัดการสวนปา วนศาสตรชุมชน 

 นาย อนุชา  ทะรา วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 1389

 Mr.  Anucha  Tara ม.เกษตรศาสตร E-mail : rdiact@ku.ac.th

 นักวิจัย การฟนฟูปา การปลูกสรางสวนปา  

 หัวหนาสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน  

 นาย กําจัด  รื่นเริงดี วท.บ. E-mail : ffi skjr@ku.ac.th 

 Mr.  Khamjut  Ruenreungdee ม.เกษตรศาสตร 

 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ   

 นางสาว ณัฐชพร  ทองดอนแชม ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Miss  Nutchapond  Thongdoncham ม.รามคําแหง ☎ 0-7789-3119

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

สถานีว�จัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน

ภายใน / internal line : 0-7789-3117-9                           ☎ 0-7789-3117-9 
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 นางสาว วิภา  เอื้องาน บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ(การบริหาร ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Miss  Wipa  Oengarn ทรัพยากรมนุษย)) ☎ 0-7789-3119

 นักวิชาการเงินและบัญชี ม.ราชภัฏภูเก็ต E-mail : rdiwpo@ku.ac.th 

 นาย วิสัย  คงแกว วท.บ.(ประมง) ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Mr.  Wisai  Kongkaweo ม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ☎ 0-7789-3117-9

 นักวิชาการประมงชํานาญการ นครศรีธรรมราช E-mail : rdivsk@ku.ac.th

  การเพาะสัตวนํ้า

 นาย เดชา  ดวงนามล วท.ม.(วนศาสตร) ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Mr.  Decha  Duangnamon ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-7789-3119

 นักวิจัย นิเทศวิทยาปาไมชายฝง, E-mail :psddcd@ku.ac.th

  การฟนฟูระบบนิเวศปาไม 

 นาย สหัส  ราชเมืองขวาง วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ภายใน / internal line : 0-7789-3117

 Mr.  Sahat  Ratmuangkhwang ม.เกษตรศาสตร ext.104

 นักวิจัย อนุกรมวิธานปลา(ศึกษาโดยใชลักษณะทาง ☎ 0-7789-3117

  สัณฐานวิทยาและการศึกษาโดยใช DNA) E-mail : rdishr@ku.ac.th 

 นาย สาคร  จันทรมา ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิคส) ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Mr.  Sakhorn  Chanma รร.ชางฝมือทหาร ☎ 0-7789-3119

 ชางเทคนิค งานทางดานเทคนิคไฟฟา อิเล็กทรอนิกส E-mail : psdskc@ku.ac.th

 นาย สุรินทรภรณ  ศรีอินทร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 0-7789-3119

 Mr.  Surinporn  Sri-in ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-7789-3119

 นักวิจัย วิถีชีวิตชุมชนชายฝง,ภูมิปญญาทองถิ่น E-mail : rdisps@ku.ac.th 

ศูนยนาโนเทคโนโลยี

  ☎  0-2562-5555

 หัวหนาศูนยนาโนเทคโนโลยี   

 นาย จํารัส  ลิ้มตระกูล Dr.der.Nat.(Physical Chemistry) ☎ 0-2562-5555 ext. 2169 

 Mr.  Jumras  Limtrakul U. Innsbruck.,Austria E-mail : fscijrl@ku.ac.th

 ศ. / Prof. เคมี 

 นาง บุญเรือน  สรรเพชร ปร.ด.(เคมี) ☎ 0-2562-5555 ext.2173

 Mrs.  Boonruen  Sunpetch ม.เกษตรศาสตร E-mail : rdibrs@ku.ac.th 

 นักวิจัย   

 นาย วิญู  แสงทอง ปร.ด.(เคมี) ☎ 0-2562-5555 ext.2173

 Mr.  Winyoo  Sangthong ม.เกษตรศาสตร E-mail : rdiwyst@ku.ac.th 

 นักวิทยาศาสตร  
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร / 

Institute of Food Research and Product Development
ภายใน / internal line : 1208-10, 1253-4          ☎ 0-2942-8629-35          7 0-2940-6455, 0-2561-1970 

E-mail : IFR@ku.ac.th  URL : http://www.ifrpd.ku.ac.th

 ผูอำนวยการ / Director

 นาง พัชรี  ตั้งตระกูล วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.202, 208

 Mrs.  Patcharee  Tungtrakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.200,208

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ สมบัติและการแปรรูปขาว, การควบคุม E-mail :ifrprt@ku.ac.th

  คุณภาพอาหาร

 รองผูอำนวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพ / Deputy Director for Administration and Quality Assurance

 นาง สิริพร  สธนเสาวภาคย M.S.(Microbiology) ภายใน / internal line : 1253 ext.206

 Mrs.  Siriporn  Stonsaovapak Mississippi U., USA ☎ 0-2942-8629-35 ext.206

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Food Microbiology, Food Safety E-mail :ifrsps@ku.ac.th

 รองผูอำนวยการฝายพัฒนา / Deputy Director for Development

 นาง ชิดชม  ฮิรางะ วท.ม(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.205

 Mrs.  Chidchom  Hiraga ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8453 ext.205

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Thermal Process, Neutraeutical and  E-mail :ifrcch@ku.ac.th

  Functional Food

 ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัย

 นางสาว เกศศิณี  ตระกูลทิวากร Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 1252-4 ext.814

 Miss  Gassinee  Trakoontivakorn Washington  State  U., USA ☎ 0-2942-8629-35 ext.814

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Functional Food E-mail :ifrgnt@ku.ac.th

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1208-10, 1250-5          ☎ 0-2942-8629-35          7 0-2940-6455, 0-2561-1970

E-mail : IFR@ku.ac.th  URL : http://www.ifrpd.ku.ac.th/

 หัวหนาสำนักงานเลขานุการ

 นาง สายใจ  บุญสุข บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 1249

 Mrs.  Saijai  Boonsuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.207

 ผูบริหาร การประสานงานและการสรางเครือขาย E-mail :ifrsjbs@ku.ac.th

 ผูชวยหัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

 นาง วรางคณา  พันธุมโพธิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1253 ext.201

 Mrs.  Vrangkana  Bhundhoombhoad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.201

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ การบริหารจัดการ ความรวมมือทางวิชาการ E-mail :ifrvrb@ku.ac.th

  กับตางประเทศ



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 397

สถ
าบ
ันค

นค
วา
แล
ะ

พัฒ
นา
ผล

ิตภ
ัณ
ฑ
อา
หา
ร

 นางสาว ศิรินรัตน  วรรณภินพงศ วท.ม.(พันธุศาสตร) ภายใน / internal line : 1253 ext.825

 Miss  Sirinrat  Wannapinpong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.825

 นักวิทยาศาสตร Molecular Biology, Gene cloning, E-mail :ifrsrrw@ku.ac.th 

  Food Allergen

 นาง อุษา  เนียรสอาด บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1251 ext.213

 Mrs.  Usa  Neinsa-ard ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8629-35 ext.213

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

 นางสาว จงจิตต  เค็งสม บธ.บ.(การบริหารทั่วไป) ภายใน / internal line : 1250,1251 ext.212

 Miss  Chongchit  Kengsom ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8629-35 ext.212

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

 นางสาว ดา  กูลเหมือน ปวช.(วิชาบัญชี) ภายใน / internal line : 1208,1210ext.216

 Miss  Da  Koolmuan รร.สากลการบัญชี ☎ 0-2942-8629-35 ext.216

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

 นางสาว บุณยรักษ  กงชุน บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1253 ext.212

 Miss  Boonyaruk  Kongchun ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ☎ 0-2942-8629-35 ext.212

 นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ E-mail :ifrbrk@ku.ac.th

  Microsoft offi ce

 นาง ปยะนาถ  เกิดสมจิตต ปวช. ภายใน / internal line : 1251 ext.212

 Mrs.  Piyanath  Koedsomjit รร.ดุสิตพณิชยการ ☎ 0-2942-8629-35 ext.212, 0-2579-0592

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

 นางสาว ผองศรี  ลอมเขต ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 1253 ext.215

 Miss  Pongsri  Lomkate ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-8629-35 ext.215

 บุคลากร  E-mail :ifrpsl@ku.ac.th

 นางสาว พรรณทิพา  ทองใบ ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1251 ext.212

 Miss  Phanthipha  Thongbai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.212

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

 นางสาว พูลศรี  อยูสินธุ ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 1246

 Miss  Poonsi  Usin ม.รามคำแหง ☎ 0-2942-7600

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

 นางสาว ภัสสรารัตน  ยอดสุรางค ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1253 ext.210

 Miss  Passararat  Yodsurang วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8629-35 ext.210

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

 นางสาว มณีรัตน  คงคา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1208 ext.210

 Miss  Maneerat  Khongkha ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8629-35 ext.210

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  E-mail :ifrmrk@ku.ac.th
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ฝายว�ศวกรรม / Engineering Department

ภายใน / internal line : 1208-10, 1240-7, 1250-5      ☎ 0-2942-8629-35      7 0-2940-6455, 0-2561-1970

 นางสาว ลักขณา  แสนมณี วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1255 ext.202

 Miss  Lukkhana  Sanmanee ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลา- ☎ 0-2942-8629-35 ext.202

 นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาคุณทหารลาดกระบัง E-mail :ifrlns@ku.ac.th

 นางสาว วรรณสุข  ไชยวงษ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1253 ext.211

 Miss  Wannasuk  Chaiyawong ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8629-35 ext.211

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrwsc@ku.ac.th

 นางสาว วีรนุช  กิระวงศสกุล นศ.ม.(นิเทศศาสตรสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1253 ext.220

 Miss  Weranuch  Kiravongsakul ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8629-35

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

 นาง สิริพรรณ  คลายมณี ค.บ.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 1253-55 ext.215

 Mrs.  Siriphun  Klamanee วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8629-35

 บุคลากรชำนาญการ  E-mail :ifrspk@ku.ac.th

 นาย สุทธิศักดิ์  ทองคำดี ศษ.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 1208-10,1240-44

 Mr.  Sutthisak  Tongkamdee ม.เกษตรศาสตร ext.220

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ☎ 0-2942-8629-35 ext.220

   E-mail :psdstst@ku.ac.th

 หัวหนาฝายวิศวกรรม  

 นาย กฤษณะ  เต็มตระกูล วศ.ม.(เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1208, 1209 ext.125

 Mr.  Kritsana  Temtrakool ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.125

 วิศวกรชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrkst@ku.ac.th

 รองหัวหนาฝายวิศวกรรม  

 นาย อนุศร  ใกลแกว วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1208 ext.115

 Mr.  Anusorn  Klaikaew ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ☎ 0-2942-8629-35 ext.115

 ชางไฟฟาชำนาญงาน  E-mail :ifrask@ku.ac.th

 นาย ณรงคศักดิ์  สงเคราะหราษฎร วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1254 ext.114

 Mr.  Narongsak  Songkroahrat ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8629-35 ext.114

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail :ifrnrs@ku.ac.th

 นาย ภัคณัฏฐ  กุดวงษา วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ภายใน / internal line : 1208 ext.116

 Mr.  Pakkanat  Kudwongsa ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ☎ 0-2942-8629-35

 วิศวกรปฏิบัติการ  E-mail :ifrwkk@ku.ac.th

 นาย วรชัย  ทองคง ปวส.(ชางกอสราง) ภายใน / internal line : 1208-10, 1254 ext.114

 Mr.  Worachai  Thongkhong รร.เปรมฤทัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.114 

 ชางเทคนิคชำนาญงาน  E-mail :ifrwct@ku.ac.th
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 นาย วีรชัย  โทบาง ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 1208 ext.115,116

 Mr.  Weerachai  Tobang วค.พระนคร ☎ 0-2942-8629-35

 ชางไฟฟาชำนาญงาน  E-mail :ifrwrt@ku.ac.th

 นาย ศิริพงษ  เทศนา วท.ม.(มาตรวิทยา) ภายใน / internal line : 1208-1210, 1240-1241

 Mr.  Siripong  Tesana ม.เกษตรศาสตร ext.115

 วิศวกรไฟฟาชำนาญการ ระบบควบคุมอัตโนมัติ, มาตรวิทยา  ☎ 0-2942-8629-35

  (Control&Metrology) E-mail :ifrspt@ku.ac.th

 นางสาว เปรมรัตน  จิตหาญ วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.821

 Miss  Premrat  Jithan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.821

 นักวิจัย Food Microbiology , Food Allergen, E-mail :ifrprj@ku.ac.th 

  Food Safety

 นางสาว พุทธลักษณ  ไขประภาย วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1253 ext.820

 Miss  Putaluk  Khaiprapai จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.820

 นักวิจัย  E-mail :ifrptk@ku.ac.th

 นางสาว ศุภธิดา  พิมพิสณฑ วท.บ.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.818

 Miss  Supathida  Pimpison ม.อุบลราชธานี ☎ 0-2942-8629-35 ext.818

 นักวิทยาศาสตร  E-mail :ifrspp@ku.ac.th

 นางสาว สนธยา  กันทะมาศ วท.บ.(เคมี) ภายใน / internal line : 1253 ext.818

 Miss  Sonthaya  Kunthamas ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8629-35 ext.818

 นักวิทยาศาสตร

 นางสาว แสงรวี  จงวนิช วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 1253 ext.812,802

 Miss  Saengrawee  Jongvanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.812,802

 นักวิทยาศาสตร Food Microbiology E-mail :ifrswj@ku.ac.th

 หัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป  

 นาง จุฬาลักษณ  จารุนุช วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ภายใน / internal line : 1255 ext.612

 Mrs.  Chulaluck  Charunuch จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 02-9428624 ext.612

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ การแปรรูปผลิตภัณทอาหารดวย E-mail :ifrclc@ku.ac.th

  กระบวนการเอกซทรูชัน

 รองหัวหนาฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป  

 นาย นิพัฒน  ลิ้มสงวน วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.617

 Mr.  Nipat  Limsangouan ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8629-35 ext.617

 นักวิจัย Food Technology E-mail :ifrnpl@ku.ac.th

ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป / Food Processing and Preservation Department

ภายใน / internal line : 1255 ext. 611-8          ☎ 0-2942-8629-35          7 0-2561-1970, 0-2940-6455

E-mail : ifrpd@ku.ac.th  URL : http://www.ifrpd.ku.ac.th/
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 นางสาว กัษมาพร  ปญตะบุตร วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) ภายใน / internal line : 1253 ext.620

 Miss  Kassamaporn  Puntaburt ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629-35 ext.620

 นักวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร, พิษวิทยาทางอาหาร, E-mail :ifrkpp@ku.ac.th 

  ทรัพยสินทางปญญา(สิทธิบัตร)

 นางสาว งามจิตร  โลวิทูร วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.609

 Miss  Ngamjit  Lowithun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.609

 นักวิจัย Food Processing, Freezing Process of fruit E-mail :ifrnjl@ku.ac.th

 นาง ชิดชม  ฮิรางะ วท.ม(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.205

 Mrs.  Chidchom  Hiraga ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8453 ext.205

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Thermal Process, Neutraeutical and E-mail :ifrcch@ku.ac.th 

  Functional Food

 นาย พิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.616

 Mr.  Pisut  Butsuwan ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8629-35 ext.616

 นักวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณทเครื่องดื่ม E-mail :ifrpisut@ku.ac.th

  ในภาชนะบรรจุปดสนิท

 นางสาว ชอลัดดา  เที่ยงพุก วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.614

 Miss  Chowladda  Teangpook ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8624-35 ext.614

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrcdt@ku.ac.th

 นางสาว พิศมัย  ศรีชาเยช วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.617

 Miss  Phisamai  Srichayet ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8629-35 ext.617

 นักวิจัย การแปรรูปอาหารดวยความรอน,  E-mail :ifrpms@ku.ac.th

  การแปรรูปผักและผลไม

 นางสาว วราภรณ  ประเสริฐ วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.611

 Miss  Waraporn  Prasert ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.611

 นักวิจัย Food Processing E-mail :ifrwrpp@ku.ac.th

 นางสาว ศรุดา  โลหะนะ วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1254 ext.620

 Miss  Saruda  Lohana ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.620

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ พัฒนาผลิตภัณฑ E-mail :ifrtal@ku.ac.th

 นาย สมโภชน  ใหญเอี่ยม ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.616

 Mr.  Sompoch  Yai-eiam ส.เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ☎ 0-2942-8628-35 ext.616

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrspy@ku.ac.th
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 หัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต   

 นาง สรอยทอง  สายหยุดทอง วท.ม.(อายุรศาสตร เขตรอน) ภายใน / internal line : 1253 ext.412

 Mrs.  Soithong  Saiyudthong ม.มหิดล ☎ 0-2942-8628 ext.412

 นักวิจัยชำนาญการ จุลชีววิทยาทางอาหาร E-mail :ifrsos@ku.ac.th

 รองหัวหนาฝายจุลชีววิทยาประยุกต  

 นาย ประมวล  ทรายทอง วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.411

 Mr.  Pramuan  Saithong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.411

 นักวิจัย เทคโนโลชีวภาพทางอาหาร E-mail :ifrpmst@ku.ac.th

 นาง มาลัย  เมืองนอย M.Sc. ภายใน / internal line : 1253 ext.413

 Mrs.  Malai  Muangnoi U. of Mysore, India ☎ 0-2942-8629-35 ext.413

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ จุลินทรียในอาหาร E-mail :ifrmlb@ku.ac.th

 นาง สิริพร  สธนเสาวภาคย M.Sc.(Microbiology) ภายใน / internal line : 1253 ext.206

 Mrs.  Siriporn  Stonsaovapak Mississipi U.,U.S.A ☎ 0-2942-8454 ext.206

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Food Miesobiology , Foodsaluty E-mail :ifrsps@ku.ac.th

 นางสาว กนกวรรณ  แดงค้ำคุณ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1253 ext.410

 Miss  Kanokwan  Daengkhamkhun ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629-35 ext.410

 นักวิจัย จุลชีววิทยาทางอาหาร E-mail :ifrkwd@ku.ac.th

 นาย ณัฐภาส  ผูพัฒน วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.402

 Mr.  Natapas  Phoopat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.402

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหราย และแปรรูป E-mail :ifrnpp@ku.ac.th

 นาย ปราโมทย  ธรรมรัตน วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.908,626

 Mr.  Pramote  Tammarate ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.908,626

 นักวิจัยชำนาญการ เทคโนโลยีการหมัก และสิทธิบัตร

 นางสาว พัทธินันท  ภูมิพันธ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภายใน / internal line : 1253 ext.410

 Miss  Patthinan  Bhumipant ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.410

 นักวิจัย จุลชีววิทยาทางอาหาร E-mail :ifrptn@ku.ac.th

 นาย วันชัย  พันธทวี วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.414

 Mr.  Wanchai  Panthavee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.414

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการหมัก E-mail :ifrwcp@ku.ac.th

 นางสาว วิภาวดี  อนทวม วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.409

 Miss  Wipawadee  Ontoum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.409

 นักวิจัย จุลชีววิทยาทางอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร E-mail :ifrwdo@ku.ac.th

ฝายจ�ลช�วว�ทยาประยุกต / Applied Microbiology Department

ภายใน / internal line : 1253 ext. 401-16       ☎ 0-2942-8629-35       7 0-2561-1970, 0-2940-6455
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 นางสาว สิรินันท  ชมภูแสง วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภายใน / internal line : 1253 ext.408

 Miss  Sirinan  Chompoosang ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.408

 นักวิจัย  E-mail :ifrsrn@ku.ac.th

 หัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร  

 นางสาว กรุณา  วงษกระจาง วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) ภายใน / internal line : 1209 ext.507

 Miss  Karuna  Wongkrajang จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.507

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี E-mail :ifrknw@ku.ac.th

 รองหัวหนาฝายเคมีและกายภาพอาหาร  

 นางสาว อภิญญา  จุฑางกูร วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1209 ext.505

 Miss  Apinya  Chudhangkura จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.505

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักผลไม และ E-mail :ifrayc@ku.ac.th

  การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร

 นาง จันทรสุดา  จริยวัฒนวิจิตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1208,1210ext.503

 Mrs.  Chansuda  Jariyavattanarijit ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8629-35 ext.503

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ Freshcut Fruits &vegetables,  E-mail :ifrcdc@ku.ac.th

  การคำนวนฉลากขอมูลโภชนาการ

 นาง พัชรี  ตั้งตระกูล วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1209 ext.200,208

 Mrs.  Patcharee  Tungtrakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.200,208

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ สมบัติและการแปรรูปขาว,  E-mail :ifrprt@ku.ac.th

  การควบคุมคุณภาพอาหาร

 นางสาว ชมดาว  สิกขะมณฑล วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) ภายใน / internal line : 1209 ext.505

 Miss  Chomdao  Sikkhamondhol ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.505

 นักวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ, การประเมินผลทาง E-mail :ifrcds@ku.ac.th

  ประสาทสัมผัส

 นางสาว ทิพยธิดา  แกวตาทิพย วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1208-1210ext.502

 Miss  Thipthida  Kaewtathip ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.502

 นักวิจัย  E-mail :ifrtdk@ku.ac.th

 นางสาว ประจงเวท  สาตมาลี วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1209 ext.504

 Miss  Prajongwate  Satmalee ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.504

 นักวิจัย คุณภาพของแปง, ผลิตภัณฑจากแปงและขาว E-mail :ifrpws@ku.ac.th

 นางสาว รัศมี  ศุภศรี MCH.(Nutrition) ภายใน / internal line : 1209 ext.506

 Miss  Rasamee  Supasri U. of Queensland, Australia ☎ 0-2942-8629-35 ext.506

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร, เคมีอาหาร, E-mail :ifrrms@ku.ac.th 

  การควบคุมคุณภาพอาหาร

ฝายเคมีและกายภาพอาหาร / Chemical and Physical Department

ภายใน / internal line : 1253 ext. 500-7        ☎ 0-2942-8629-35        7 0-2561-1970, 0-2940-6455
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 นาง ลัดดา  วัฒนศิริธรรม วท.ม.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1209 ext.502

 Mrs.  Ladda  Watanasiritham จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.502

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ เคมีอาหาร (โปรตีน) E-mail :ifrlds@ku.ac.th

 นาย วินัศ  ภูมินาถ วท.ม.(เคมี) ภายใน / internal line : 1208,1210 ext.500

 Mr.  Winus  Puminat ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8629-35 ext.500

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrwnp@ku.ac.th

 นาง วิภา  สุโรจนะเมธากุล M.S.(Food Science) ภายใน / internal line : 1209 ext.503

 Mrs.  Vipa  Surojanametakul U. of the Philippines at Los Banos, ☎ 0-2942-8629-35 ext.503 

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Philippines E-mail :ifrvis@ku.ac.th

  คุณภาพของแปง, ผลิตภัณฑจากแปงและขาว,

  ความปลอดภัยอาหาร

 นางสาว ศันสนีย  อุดมระติ วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1209

 Miss  Sunsanee  Udomrati ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35

 นักวิจัย แปงและสตารช E-mail :ifrsnu@ku.ac.th

 นางสาว สุมิตรา  บุญบำรุง Ph.D.(Food Chemistry) ภายใน / internal line : 1240-1244 ext.504

 Miss  Sumitra  Boonbumrung Ehime U., Japan ☎ 0-2942-8629-35 ext.504

 นักวิจัยชำนาญการ Flavor Chemistry and Food Composition E-mail :ifrstb@ku.ac.th 

  Analysis with gas/ liquid seperation 

  technology

 หัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ  

 นาง เนตรนภิส  วัฒนสุชาติ ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1252 ext.602-603

 Mrs.  Nednapis  Vatanasuchart ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.602-603

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ อาหารและโภชนาการ แปงและสตารช E-mail :ifrnpv@ku.ac.th

  เพื่อสุขภาพ

 รองหัวหนาฝายโภชนาการและสุขภาพ  

 นางสาว เยาวดี  คุปตะพันธ M.Sc.(Applied Nutrition) ภายใน / internal line : 1253 ext.905

 Miss  Yaovadee  Cuptapun U. of Indonesia, Indonesia ☎ 0-2942-8629-35 ext.905

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ การประเมินคุณภาพโปรตีนในอาหาร, E-mail :ifrydc@ku.ac.th

  โภชนาการและสุขภาพ

 นาง เย็นใจ  ฐิตะฐาน ปวส.(อาหารและโภชนการ) ภายใน / internal line : 1253 ext.604

 Mrs.  Yenjai  Titatarn วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ☎ 0-2942-8629-35 ext.604

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงานพิเศษ พัฒนาสูตรอาหารไทยเพื่อทำตำรับมาตรฐาน, E-mail :ifryjt@ku.ac.th

  แปรรูปผลิตผลทางเกษตร

ฝายโภชนาการและสุขภาพ / Nutrition and Health Department

ภายใน / internal line : 1253 ext. 902-6        ☎ 0-2942-8629-35        7 0-2940-6455, 0-2561-1970
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 นางสาว เกศศิณี  ตระกูลทิวากร Ph.D.(Food Science) ภายใน / internal line : 1252-4 ext.814

 Miss  Gassinee  Trakoontivakorn Washington  State  U., USA ☎ 0-2942-8629-35 ext.814

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Functional Food E-mail :ifrgnt@ku.ac.th

 นาง จันทรเพ็ญ  แสงประกาย วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) ภายใน / internal line : 1208 ext.823

 Mrs.  Janpen  Saengprakai ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629 ext.823

 นักวิจัยชำนาญการ ประเมินคุณสมบัติของสารพิษในอาหาร E-mail :ifrjps@ku.ac.th

  ดวยเทคนิควิธีระยะสั้น

 นางสาว ดวงจันทร  เฮงสวัสดิ์ M.Sc.(Applied Nutrition) ภายใน / internal line : 1253 ext.906

 Miss  Duangchan  Hengsawadi The Seameo Regional Graduate, Indonesia ☎ 0-2942-8629-35 ext.906

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณทอาหารสุขภาพ E-mail :ifrduh@ku.ac.th

 นางสาว ดาลัด  ศิริวัน วท.ม.(โภชนศาสตร) ภายใน / internal line : 1253

 Miss  Dalad  Siriwan ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629-35

 นักวิจัย  E-mail :ifrdls@ku.ac.th 

 นาง ผองศรี  จิตตนูนท M.Ag.(Dairy Science) ภายใน / internal line : 1252 ext.923

 Mrs.  Pongsri  Jittanoonta Mississippi State U., USA ☎ 0-2942-8629-35 ext.923

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Nutrition and Food Safety E-mail :ifrpsj@ku.ac.th

 นางสาว เพลินใจ  ตังคณะกุล วท.ม.(โภชนาศาสตร) ภายใน / internal line : 1252-4 ext.814

 Miss  Plernchai  Tangkanakul ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629-35 ext.814

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ โภชนาการ, Functional Food E-mail :ifrplt@ku.ac.th

 นางสาว วนิดา  เทวารุทธิ์ วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.605

 Miss  Wanida  Tewaruth จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8629-35 ext.605

 นักวิจัย Phenolic compound, Antioxidant activity E-mail :ifrwnd@ku.ac.th 

  and nutritional value of cereal

 นาง วรรณดี  สุทธินรากร ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) ภายใน / internal line : 1252,1255ext.904

 Mrs.  Wandee  Sutthinarakorn ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.904

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ การออกแบบการวิจัย, การประเมินผลโครงการ E-mail :ifrwds@ku.ac.th

 นางสาว วันเพ็ญ  มีสมญา วท.ด.(โภชนศาสตร) ภายใน / internal line : 1208,1210ext.922

 Miss  Wanpen  Mesomya ม.มหิดล ☎ 0-2942-8629-35 ext.922

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ การประเมินคุณคาทางโภชนาการของ E-mail :ifrwpm@ku.ac.th

  อาหารดานโปรตีน ไขมันและใยอาหาร, 

  อาหารฮาลาล

 นางสาว วาสนา  นาราศรี วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1208,1210ext.605

 Miss  Wassana  Narasri ม.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2942-8629-35 ext.605

 นักวิชาการโภชนาการ การพัฒนาพลิตภัณทอาหารจากแปง  E-mail :ifrwsn@ku.ac.th

  และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 405

สถ
าบ
ันค

นค
วา
แล
ะ

พัฒ
นา
ผล

ิตภ
ัณ
ฑ
อา
หา
ร

 นาย วิชชา  ตรีสุวรรณ ปร.ด.(เคมี) ภายใน / internal line : 1208 ext.815

 Mr.  Witcha  Treesuwan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.815

 นักวิจัย Computer aided molecular design,  E-mail :ifwctw@ku.ac.th

  Bioinfomatics

 นางสาว วิภาภรณ  ณ ถลาง Dr.med.vet.(Veterinary Toxicology) ภายใน / internal line : 1252,1255 ext.904

 Miss  Vipaporn  Na  Thalang Veterinary College, Hanover, Germany ☎ 0-2942-8629-35 ext.904

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ โภชนการและความปลอดภัยของอาหาร E-mail :ifrvpn@ku.ac.th

 นางสาว สมจิต  ออนเหม คศ.บ.(โภชนาการชุมชน) ภายใน / internal line : 1253 ext.606

 Miss  Somchit  Onhem ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8629-35 ext.606

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงานพิเศษ การแปรรูปผลิตผลการเกษตร,  E-mail :ifrsco@ku.ac.th

  อาหารไทยและขนมไทย

 นาง อุษา  ภูคัสมาส คศ.ม.(พัฒนาครอบครัวและสังคม) ภายใน / internal line : 1253 ext.604

 Mrs.  Usa  Phukasmart ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8629-35 ext.604

 นักวิชาการโภชนาการชำนาญการ  E-mail :ifrusp@ku.ac.th

 หัวหนาฝายโรงงาน  

 นางสาว งามจิตร  โลวิทูร วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.609

 Miss  Ngamjit  Lowithun ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.609

 นักวิจัย Food Processing, Freezing Process of fruit E-mail :ifrnjl@ku.ac.th

 ผูจัดการโรงงานผลิต 1  

 นาย วรพล  เพ็งพินิจ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใน / internal line : 1253 ext.113

 Mr.  Worapol  Peagpinit ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8629-35

 วิศวกร Extrusion Process E-mail :ifrwrp@ku.ac.th

 ผูจัดการโรงงานผลิต 2  

 นาย พิสุทธิ์  บุตรสุวรรณ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.616

 Mr.  Pisut  Butsuwan ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8629-35 ext.616

 นักวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณทเครื่องดื่ม E-mail :ifrpisut@ku.ac.th

  ในภาชนะบรรจุปดสนิท

ฝายโรงงาน / Department of Pilot Plant

ภายใน / internal line : 1253          ☎ 0-2942-8629-35

ฝายการตลาด / Marketing Department

ภายใน / internal line : 1280-10, 1240-8, 1250-5     ☎ 0-2942-8629-35     7 0-2940-6455, 0-2561-1970

 หัวหนาฝายการตลาด(รักษาราชการแทน)  

 นางสาว เตือนใจ  สงสุข บธ.ม.(การจัดการการตลาด) ภายใน / internal line : 1247 ext.108

 Miss  Tuanjai  Songsook ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8629-35 ext.108

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  E-mail :ifrtjs@ku.ac.th
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 หัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร  

 นาง มาลัย  เมืองนอย M.Sc. ภายใน / internal line : 1253 ext.413

 Mrs.  Malai  Muangnoi U. of Mysore, India ☎ 0-2942-8629-35 ext.413

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ จุลินทรียในอาหาร E-mail :ifrmlb@ku.ac.th

 รองหัวหนาศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร  

 นาง จันทรสุดา  จริยวัฒนวิจิตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1208,1210ext.503

 Mrs.  Chansuda  Jariyavattanarijit ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8629-35 ext.503

 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ Freshcut Fruits &vegetables, E-mail :ifrcdc@ku.ac.th 

  การคำนวนฉลากขอมูลโภชนาการ

ศูนยบร�การประกันคุณภาพอาหาร / Food Quality Assurance Services Center

ภายใน / internal line : 1253 ext. 805-22          ☎ 0-2942-8629-35          7 0-2561-1970, 0-2940-6455

E-mail : ifrtnh@ku.ac.th  URL : http://www.ifrpd.ku.ac.th/fqa/index.php

 หัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง  

 นาง เย็นใจ  ฐิตะฐาน ปวส.(อาหารและโภชนการ) ภายใน / internal line : 1253 ext.604

 Mrs.  Yenjai  Titatarn วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ☎ 0-2942-8629-35 ext.604

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงานพิเศษ พัฒนาสูตรอาหารไทยเพื่อทำตำรับมาตรฐาน, E-mail :ifryjt@ku.ac.th

  แปรรูปผลิตผลทางเกษตร

 รองหัวหนาฝายอาหารและจัดเลี้ยง  

 นางสาว สมจิต  ออนเหม คศ.บ.(โภชนาการชุมชน) ภายใน / internal line : 1253 ext.606

 Miss  Somchit  Onhem ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8629-35 ext.606

 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชำนาญงานพิเศษ การแปรรูปผลิตผลการเกษตร,  E-mail :ifrsco@ku.ac.th

  อาหารไทยและขนมไทย

ฝายอาหารและจัดเลี้ยง / Food Centering Services Department

ภายใน / internal line : 1255 ext. 102-6     ☎ 0-2942-7677     7 0-2942-7677

ศูนยสารนิเทศทางอาหาร / Food Information Center

ภายใน / internal line : 1253 ext. 305-6        ☎ 0-2579-5587        7 0-2561-1970, 0-2940-6455

 หัวหนาศูนยสารนิเทศทางอาหาร  

 นาย ณัฐวุฒิ  นันทปรีชา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 1253 ext.306

 Mr.  Nuttawuth  Nantapreecha ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8629-35 ext.306

 นักเอกสารสนเทศ  E-mail :libntn@ku.ac.th
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 หัวหนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุสาหกรรม  

 นาง ชิดชม  ฮิรางะ วท.ม(วิทยาศาสตรการอาหาร) ภายใน / internal line : 1253 ext.205

 Mrs.  Chidchom  Hiraga ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8453 ext.205

 นักวิจัยเชี่ยวชาญ Thermal Process, Neutraeutical and  E-mail :ifrcch@ku.ac.th

  Functional Food

 นาง วรภัทร  กอบสันเทียะ ศศ.บ.(ศิลปกรรม) ภายใน / internal line : 1204,1244ext.203

 Mrs.  Worapat  Kobsontia วค.สวนสุนันทา ☎ 0-2942-8629-35 ext.203

 นักวิชาการชางศิลปชำนาญการพิเศษ  E-mail :ifrvrs@ku.ac.th

 นางสาว สงกรานต  ลาเวียง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1240-44 ext.223

 Miss  Songkran  Laweang สถาบันราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8629-35 ext.223

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

 นาง อารีลักษณ  เต็มตระกูล ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร) ภายใน / internal line : 1240,1244 ext.221

 Mrs.  Areeluk  Temtrakool ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8621 ext.221

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

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม / 

Technology Transfer and Industries Development Center

ภายใน / internal line : 1280-10, 1240-8, 1250-5     ☎ 0-2942-8629-35     7 0-2940-6455, 0-2561-1970
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สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / 

Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
ภายใน / internal line : 1610-7          ☎ 0-2942-8600-3          7 0-2562-0338  

E-mail : aap@ku.ac.th  URL : http://www.kapi.ku.ac.th/

ผูอำนวยการ  / Director

นาง ยุพา  ปานแกว

Mrs.  Yupa  Pankaew

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(โรคพืช)

ม.เกษตรศาสตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่ออุตสาหกรรม,

การจัดต้ังหองปฏิบัติการและการขยายพันธุพืช

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 201

☎ 0-2942-8600-3 ext.201

E-mail : aapypm@ku.ac.th

นาง วารุณี  ธนะแพสย

Mrs.  Warunee  Thanapase

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1610-1617 

ext. 506,206

☎ 0-2942-8600-3 ext.506,206

E-mail : aapwnt@ku.ac.th

นาย กลาณรงค  ศรีรอต

Mr.  Klanarong  Sriroth

รศ. / Assoc.Prof.

Dr.Ing.(Biotechnologie)

Technical U. of Berlin (T.U.B),Germany

เทคโนโลยีแปงและน้ำตาล

ภายใน / internal line : 1610-17

☎ 0-2942-8600-3 ,0-2942-8604

E-mail : aapkrs@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหาร  

นางสาว พิลาณี  ไวถนอมสัตย

Miss  Pilanee  Vaithanomsat

นักวิจัย

Ph.D.(Biochemistry)

Imperial College of Science,UK

Molecular Biology,Enzgre Technology

ภายใน / internal line : 1610-17 ext. 706

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aappln@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวางแผน  

นางสาว ปฐมา  จาตกานนท

Miss  Pathama  Chatakanonda

นักวิจัยชำนาญการ

Ph.D.(Food Science)

U. of Massachusetts,Amherst,USA

สมบัติของแปงและการวิเคราะห

ภายใน / internal line : 1590 ext. 128

☎ 0-2940-5634

E-mail : aappmc@ku.ac.th

นาง ฤดี  ธีระวนิช

Mrs.  Rudee  Theeravanich

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ม.เกษตรศาสตร

การประเมินโครงการวิจัย

ภายใน / internal line : 1610-17 ext. 504

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aaprdt@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายประกันคุณภาพ  

นาง สุชาดา  อุชชิน

Mrs.  Suchada  Ujjin

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอ, โรคพืช

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 805

☎ 0-2942-8600-3 ext.805

E-mail : aapsdu@ku.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร  / Deputy Director for Administration

รองผูอำนวยการฝายวิจัยและวางแผน  / Deputy Director for Research and Planning

ผูชวยผูอำนวยการฝายติดตามและประมวลผล
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1610-7               ☎ 0-2942-8600-3 ext. 222               7 0-2562-0338

E-mail : kapiadm@ku.ac.th  URL : http://www.kapi.ku.ac.th/

นาย วุฒินันท  คงทัด

Mr.  Wuttinant  Kongtud

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ทำกระดาษดวยมือและการพัฒนาผลิตภัณฑ

☎ 0-2942-8600-3 ext.501

E-mail : aapwnk@ku.ac.th

นาง สาริมา  สุนทรารชุน

Mrs.  Sarima  Sundhrarajun

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

จากวัสดุและเสนใยธรรมชาติ

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.805

☎ 0-2942-8600-3 ext.805

E-mail : aapsms@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายประชาสัมพันธ  

นาง สุคันธรส  ธาดากิตติสาร

Mrs.  Sukuntaros  Tadakittisarn

นักวิจัยชำนาญการ

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม, 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.705

☎ 0-2942-8600-3 ext.705

E-mail : aapsrt@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัย  

นางสาว ศิริลักษณ  เลี้ยงประยูร

Miss  Siriluck  Liengprayoon

นักวิจัย

Le Diplome de Docteur(Biotechnologie,

microbiologie)

Centre International d'Etudes 

Superieures en Sciences 

Agronomiques(Montpellier SupAgro),

France

Natural Rubber Technology,Lipid analysis

ภายใน / internal line : 1596 ext.106

☎ 0-2940-5634

E-mail : aapsrl@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาดานกายภาพ

ผูชวยผูอำนวยการฝายประสานงานและกิจการพิเศษ

นาย ธนกิจ  เฮียงโฮม

Mr.  Thanakij  Hienghom

ผูบริหาร

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.202

☎ 0-2942-8600-3 ext.202

E-mail : aaptkh@ku.ac.th

นาย ดำรงศักดิ์  อายุวนานนท

Mr.  Dumrongsak  Aryuwananon

นักวิจัย

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร

Organic Synthesis and Natural 

Products Chemistry

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.402

☎ 0-2942-8600-3 ext.402

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  
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นางสาว พรพรรณ  สิระมนต

Miss  Pornpun  Siramon

นักวิจัย

Ph.D.(Bioresource Science for 

Manufacturing)

The United Graduate School of 

Agricultural Science,Ehime U.,Japan

Analytical Chemistry,Instrumental 

Analysis(GC,HPLC,GC-MS),Wood 

Chemistry Plant Extractives

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.701

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aappps@ku.ac.th

นางสาว รัตนา  ตันฑเทอดธรรม

Miss Rattana  Tantatherdtam

นักวิจัย

Ph.D.(Materials Science and 

Engineering)

The Pennsylvania State U.,USA

พอลิเมอรคอมพอสิท

☎ 0-2940-5634

E-mail : aaprnt@ku.ac.th

นางสาว วรรณสิริ  วรรณรัตน

Miss  Wannasiri  Wannarat

นักวิจัย

Ph.D.(Natural Resource and 

Environmental Sciences)

U. of Illinois at Urbana-

Champaign,USA

Plant cell and fi ssue culture

☎ 0-2942-8600-3 ext.302

E-mail : aapwnsr@ku.ac.th

นางสาว วราภรณ  อภิวัฒนาภิวัต

Miss  Waraporn  Apiwatanapiwat

นักวิจัย

วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

จุลชีววิทยา, การจัดการของเสีย, เทคโนโลยี 

เอนไซม, การใชเครื่องมือQC, HPLC, AA

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.701

☎ 0-2942-8599

E-mail : aapwpa@ku.ac.th

นางสาว สุธีรา  วิทยากาญจน

Miss  Suteera  Witayakran

นักวิจัย

Ph.D.(Paper Science and Engineering)

Georgia Institute of Technology,USA

เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ เสนใยธรรมชาติ 

เซลลูโลส เคมีอินทรีย การดัดแปลงเสนใย

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.603

☎ 0-2942-8600-3 ext.603

E-mail : aapstr@ku.ac.th

นาง กาญจนา  ขันติศิริ

Mrs.  Kanjana  Khantisiri

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.222

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapknk@ku.ac.th

นางสาว กุลนิภัทร  ทัพแสง

Miss  Kulniphat  Tupsaeng

บุคลากร

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.208

☎ 0-2942-8600-3 ext.208

E-mail : aapkpt@ku.ac.th

นาง จันทรเพ็ญ  กรอบทอง

Mrs.  Chanphen  Krobthong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.207

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapcpk@ku.ac.th

นางสาว จิตติมา  นิลแนม

Miss  Jittima  Nilnam
นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การเงิน)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.209

☎ 0-2942-8600-3 ext.209
E-mail : aapjmn@ku.ac.th
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นางสาว วิรินทรดา  สุขนอย

Miss  Wirinda  Suknoy

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บธ.บ.(การเงิน)

ส.เทคโนโลยีราชมงคล

ภายใน / internal line : 1610-7 ext.209

☎ 0-2942-8600-3 ext.209

E-mail : aapwds@ku.ac.th

นาง สุนทรา  อุชุภาพ

Mrs.  Soontara  Uchupap

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.แมโจ

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.206

☎ 0-2942-8600-3 ext.206

E-mail : aapsru@ku.ac.th

นาง สุภัญญณา  เกิดแกว

Mrs.  Suphana  Kerdkeaw

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.208

☎ 0-2942-8600-3 ext.208

E-mail : aapsna@ku.ac.th

นาง อัครเทวี  ผลาเกส

Mrs.  Akaratavee  Phalages

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

วค.นครปฐม

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.206

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapatp@ku.ac.th

นางสาว ปฐมา  จาตกานนท

Miss  Pathama  Chatakanonda

นักวิจัยชำนาญการ

Ph.D.(Food Science)

U. of Massachusetts,Amherst,USA

สมบัติของแปงและการวิเคราะห

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.128

☎ 0-2942-8600-3, 0-2942-8604 ext.128

E-mail : aappmc@ku.ac.th

นาย เกษม  หฤทัยธนาสันติ์

Mr.  Kasem  Haruthaithanasan

นักวิจัย

วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การใชประโยชนจากชีวมวลเพื่อพลังงาน

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext.101

☎ 0-2942-8600-3 ext.101

E-mail : aapksh@ku.ac.th

นาย ชัยพร  สามพุมพวง

Mr.  Chaiyaporn  Sampoompuang

นักวิจัยชำนาญการ

วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ,

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

☎ 0-2942-8600-3 ext. 604

E-mail : aapcps@ku.ac.th

นางสาว เนตรดาว  มุสิกมาศ

Miss  Natedao  Musigamart

นักวิจัย

วท.ม.(พฤกษศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีทางธรรมชาติ

☎ 0-2940-5634

E-mail :aapndm@ku.ac.th

ฝายเทคโนโลยีช�วมวลและพลังงานช�วภาพ / Biomass and Bioenergy Technology Division

ภายใน / internal line : 1596           ☎ 0-2579-1259, 0-2942-8604           7 0-2940-5634

E-mail : kapiadm@ku.ac.th  URL : http://www.kapi.ku.ac.th/

หัวหนาฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  / Chief
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นางสาว ประภัสสร  รักถาวร

Miss  Prapassorn  Rugthaworn

นักวิจัย

วท.ม.(จุลชีววิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตและทดสอบสารการออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรียและสมุนไพร

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 402

☎ 0-2942-8600-3 ext.402

E-mail : aappsr@ku.ac.th

นาง มะลิวัลย  หฤทัยธนาสันติ์

Mrs.  Maliwan  Haruthaithanasan

นักวิจัย

Doctor of Agriculture(Agroforestry)

Ehime U.,Japan

Plant nutrient,Fast growing tree 

plantation for Energy

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 101

☎ 0-2942-8600-3 ext.101

E-mail : aapmwt@ku.ac.th

นาง รังสิมา  ชลคุป

Mrs.  Rungsima  Chollakup

นักวิจัย

Sciences pour L' ingenieur

U. de Mulhouse,France

ภายใน / internal line : 1610-1617

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aaprmc@ku.ac.th

นาย วุฒินันท  คงทัด

Mr.  Wuttinant  Kongtud

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ทำกระดาษดวยมือ 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 501

☎ 0-2942-8600-3, 0-2562-0339 ext.501

E-mail : aapwnk@ku.ac.th

นางสาว ศิริลักษณ  เลี้ยงประยูร

Miss  Siriluck  Liengprayoon

นักวิจัย

Le Diplome de Docteur (Biotechnologie,

microbiologie)

Centre International d'Etudes 

Superieures en Sciences 

Agronomiques(Montpellier 

SupAgro),France

Natural Rubber Technology,Lipid 

analysis

ภายใน / internal line : 1596 ext.106

☎ 0-2940-5634

E-mail : aapsrl@ku.ac.th

นาง สาริมา  สุนทรารชุน

Mrs.  Sarima  Sundhrarajun

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

งานถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

จากวัสดุและเสนใยธรรมชาติ

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.805

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapsms@ku.ac.th

นาง สุชาดา  อุชชิน

Mrs.  Suchada  Ujjin

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

สิ่งทอ, โรคพืช

ภายใน / internal line : 1610-17

E-mail : aapsdu@ku.ac.th

นางสาว อุดมลักษณ  สุขอัตตะ

Miss  Udomlak  Sukatta

นักวิจัย

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสากรรมเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

การผลิตและทดสอบสารการออกฤทธิ์ 

ทางชีวภาพจากสมุนไพรและการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ

☎ 0-2942-8600-3 ext.402

E-mail : aapuls@ku.ac.th
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นางสาว พิลาณี  ไวถนอมสัตย

Miss  Pilanee  Vaithanomsat

นักวิจัย

Ph.D.(Biochemistry)

Imperial College of Science, Technology 

and Medicines,U.of London,UK

Molecular Biology,Enzyme Technology

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 706

☎ 0-2942-8600-3, 0-2942-8599 ext.706

E-mail : aappln@ku.ac.th

นางสาว ณัฐภรณ  สุทธิวิจิตรภักดี

Ms.  Nattaporn  Suttiwijitpukdee

นักวิจัย

วท.ม.(เคมี)

ม.เกษตรศาสตร
☎ 0-2942-8600-3, 

0-2562-0339 ext. 502

นาง ยุพา  ปานแกว

Mrs.  Yupa  Pankaew

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่ออุตสาหกรรม,

การจัดตั้งหองปฏิบัติการและการขยาย 

พันธุพืช

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 201

☎ 0-2942-8600-3 ext.201

E-mail : aapypm@ku.ac.th

นาง วารุณี  ธนะแพสย

Mrs.  Warunee  Thanapase

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1610-17 

ext. 506, 205

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapwnt@ku.ac.th

นาง วิภารัตน  พิทักษดานธรรม

Mrs.  Wiparat  Pitakdantham

นักวิจัยชำนาญการ

วท.ม.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

Plant Molecular Biology and Plant 

Tissue Culture

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.301

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aapwpr@ku.ac.th

นางสาว วิลาสินี  กวีกิจธรรมกุล

Miss  Wilasinee  Kaweekijthummakul

นักวิจัย

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ม.เชียงใหม

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 304

☎ 0-2942-8600-3 ext.304

E-mail : aapwnkk@ku.ac.th

นาง ศุมาพร  เกษมสำราญ

Mrs.  Sumaporn  Kasemsumran

นักวิจัย

Ph.D.(Chemistry)

Kwansei Gakuin U.,Japan

Near Infrared Spectroscopy

☎ 0-2942-8600-3, 0-2562-0339 ext. 507

E-mail : aapspk@ku.ac.th

นาง สุคันธรส  ธาดากิตติสาร

Mrs.  Sukuntaros  Tadakittisarn

นักวิจัยชำนาญการ

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม, 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ภายใน / internal line : 1610-17 ext.705

☎ 0-2942-8599

E-mail : aapsrt@ku.ac.th

ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีช�วภาพ / Nano and Bio-Technology Division

ภายใน / internal line : 1610-7           ☎ 0-2942-8600-3 ext 701,703           7 0-2942-8599

E-mail : kapiadm@ku.ac.th  URL : http://www.kapi.ku.ac.th

หัวหนาฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  / Chief
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ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาว สุพนิดา  วินิจฉัย

Miss  Supanida  Winitchai

นักวิจัย

วท.ด.(เภสัชศาสตร)

ม.เชียงใหม

พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอาง,

การตรวจสอบประสิทธิภาพทางคลีนิค,

เทคโนโลยีนาโน, Antioxidant

ภายใน / internal line : 1610-17 

ext. 807, 809

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : aappsw@ku.ac.th

หัวหนาฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ  / Chief

นาง ฤดี  ธีระวนิช

Mrs.  Rudee  Theeravanich

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ม.เกษตรศาสตร

การประเมินโครงการวิจัย

ภายใน / internal line : 1610-1617 ext. 504

☎ 0-2942-8600-3 ext. 504

E-mail : aaprdt@ku.ac.th

นาง กัณทิมา  โอชารส

Mrs.  Kantima  Ocharos

เจาหนาที่วิจัย

วท.บ.(พืชศาสตร)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1610-1617  ext. 213

☎ 0-2942-8600-3  ext. 213

E-mail : ogmo@ku.ac.th

นาย วราวุฒิ  ศุภมิตรมงคล

Mr.  Warawut  Suphamitmongkol

นักวิจัย

วท.ม.(พาณิชอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต 

เทคโนโลยี)

ม.อัสสัมชัญ

☎ 0-2942-8600-3

E-mail : owrs@ku.ac.th

ฝายพัฒนาเช�งธุรกิจ / Business Development Division

ภายใน / internal line : 1610-7           ☎ 0-2942-8600-3 ext. 504           
E-mail : kapiadm@ku.ac.th  URL : http://www.kapi.ku.ac.th
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สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร / 

Agro-Ecological System Research and Development Institute
ภายใน / internal line : 1232-3, 1087-90       ☎ 0-2579-6959, 0-2579-7427,       7 0-2579-6515  

 0-2579-7843, 0-2579-9868 

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

สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1232-3, 1087-90            ☎ 0-2579-6959, 0-2579-9868            7 0-2579-6515

 0-2579-7427, 0-2579-9761

ผูอำนวยการ  / Director

นาย ชัยสิทธิ์  ทองจู

Mr.  Chaisit  Thongjoo

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(เกษตรศาสตร)

Gifu U.,Japan

การจัดการอินทรียวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตร การวิเคราะหดินและพืช

☎ 0-2579-8781

E-mail : agrcht@ku.ac.th

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ  / Vice Director

นาย เกรียงไกร  แกวตระกูลพงษ

Mr.  Kriengkri  Kaewtrakulpong

ผศ. / Assist.Prof. 

Ph.D. (Precision Agriculture)

U.of Tsukuba, Japan

Agricultural Logistie,

Agricultural System Optimization

☎ 0-2561-3482

E-mail : agrkkk@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  

นางสาว สุวรรณา  เสือฟก

Miss  Suwanna  Suafug

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ

รป.บ.(บริหารรัฐกิจ)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1232

☎ 0-2579-9868

E-mail : rdgsns@ku.ac.th

นาง ทิพยลยา  ดวงเงิน

Mrs.  Thiplaya  Doungngen

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1089

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgtyd@ku.ac.th

งานบริหารและธุรการทั่วไป  

นาง จารุวรรณ  สมบัติภิรมย

Mrs.  Jaruwan  Sombutpirom

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1233

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgjws@ku.ac.th

งานพัสด ุ 

นางสาว ศราวดี  ปานจับ

Miss  Saravadee  Panjub

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1088

☎ 0-2579-7843

E-mail : rdgsdp@ku.ac.th

งานการเงินและบัญชี 
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นาง ทฤษฎี  อวมกุล

Mrs.  Thitsadee  Oumkul

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ม.นเรศวร

เว็ปไซตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 1088

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgtdo@ku.ac.th

นางสาว นิลเนตร  ศรีคราม

Miss  Ninnate  Srikarm

บุคลากร

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgnns@ku.ac.th

นาง ประนอม  เปยธัญญา

Mrs.  Pranom  Pheatunya

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวช.(เลขานุการ)

รร.เซ็นตจอหนอาชีวศึกษา

ภายใน / internal line : 1088

☎ 0-2579-7843

E-mail : rdgpnp@ku.ac.th

นางสาว สิวินีย  ศรีวิไล

Miss  Siwinee  Sriwilai

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 1233

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgswns@ku.ac.th

นางสาว อุทัยวรรณ  มูลพันธุ

Miss  Utaiwan  Moonphan

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1088

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdguwm@ku.ac.th

ศูนยว�จัยระบบนิเวศเกษตร / Agro-Ecological System Research Center

ภายใน / internal line : 1085-6   ☎ 0-2579-2291, 0-2579-7906, 0-2579-5556   7 0-2579-6515

หัวหนาศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร / Chief

นาย โรจนรวี  ภิรมย

Mr.  Rojrawee  Piromya

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(พืชสวน)

ม.เชียงใหม

การขยายพันธุพืช-ไมผล 

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-2579-5556

E-mail : rdgrwp@ku.ac.th

นาย กิตติพงศ  ตรีตรุยานนท

Mr.  Kittipong  Treetaruyanont

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

สรีรวิทยาและการผลิตไมผลและสมุนไพร 

และความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใน / internal line : 1087

☎ 0-2579-6959,0-2579-7427

E-mail : rdgkpt@ku.ac.th

นางสาว จุฑามณี  แสงสวาง

Miss  Juthamanee  Sangsawang

นักวิจัย

วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

ม.มหิดล

plant diversity,plant morphology, 

selectine energy tree

ภายใน / internal line : 1237

☎ 0-2579-5556

E-mail : psdjns@ku.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่สภาพแวดลอมมีปญหา(รักษาการ)
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นาย ณรงคชัย  พิพัฒนธนวงศ

Mr.  Narongchai  Pipattanawong

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

D.Agri.Sc.(Plant Production)

Utsunomiya U.,Japan

ไมผลเมืองหนาว

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-2579-7906,0-2579-6959

E-mail : rdinap@ku.ac.th

นาย นคร  เหลืองประเสริฐ

Mr.  Nakorn  Luangprasert

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-2579-2291

E-mail : rdgnal@ku.ac.th

นางสาว เบ็ญจารัชด  ทองยืน

Miss  Benjarach  Thongyve

เจาหนาที่วิจัยชำนาญการ

วท.บ.(พืชสวน)

ม.เชียงใหม

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-2579-5556

E-mail : rdgbrs@ku.ac.th

นาง วีระศรี  เมฆตรง

Mrs.  Weerasri  Meaktrong

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

งานไมผลบนพื้นที่สูง

ภายใน / internal line : 1085

☎ 0-2579-2291

E-mail : rdgwev@ku.ac.th

นาย โอฬาร  ตัณฑวิรุฬห

Mr.  Olarn  Tuntawiroon

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

วท.ม.(พืชสวน)

ม.เกษตรศาสตร

การปลูกไมผลบนพื้นที่สูงของประเทศไทย

ภายใน / internal line : 1085

☎ 0-2579-2291

E-mail : rdgolt@ku.ac.th

สถานีว�จัยกาญจนบุร� / Kanchanaburi Research Station

☎ 08-1215-6895   

หัวหนาสถานีวิจัยกาญจนบุรี (รักษาการแทน) / Chief

นาย ชัยสิทธิ์  ทองจู

Mr.  Chaisit  Thongjoo

ผศ. / Assist.Prof.

วท.ด.(เกษตรศาสตร)

Gifu U.,Japan

การจัดการอินทรียวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

การวิเคราะหดินและพืช

☎ 0-2579-8781

E-mail : agrcht@ku.ac.th

นาย จรัล  เห็นพิทักษ

Mr.  Charun  Henpithaksa

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ไมผล การขยายพันธุพืช พืชหัวไผ

ภายใน / internal line : 1233

☎ 0-2579-6959

E-mail : rdgcrh@ku.ac.th

นาง นวลปรางค  ไชยตะขบ

Mrs.  Nuanprang  Chaitakhob

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1087

☎ 0-2579-7906, 0-2579-6959

E-mail : rdgnrp@ku.ac.th

นาย บุญรวม  จันทรชื่น

Mr.  Boonruam  Chanchuen

ผูปฏิบัติงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

ภายใน / internal line : 1086

☎ 08-1215-6895

E-mail : rdgbrj@ku.ac.th
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หัวหนาสถานีวิจัยดอยปุย / Chief

นาย วิสิฐ  กิจสมพร

Mr.  Wisit  Kijsomporn

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เชียงใหม

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgwsk@ku.ac.th

นางสาว นิตยา  พุมสุข

Miss  Nittaya  Pumsook

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgntp@ku.ac.th

นางสาว บัวบาง  ยะอูป

Miss  Buabang  Ya-oop

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ทษ.บ.(พืชศาสตร)

ส.เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgbby@ku.ac.th

นาย ภูวพล  สุวิชาวรานนท

Mr.  Puvapol  Suvichavaranon

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การบัญชี)

ม.สงขลานครินทร

ภายใน / internal line : 1233

☎ 0-5321-1142

E-mail : fengpvp@ku.ac.th

นาย วรวิทย  ยี่สวัสดิ์

Mr.  Woravit  Yeesawat

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgwvy@ku.ac.th

นาย เวช  เตจะ

Mr.  Wet  Techa

นักวิจัย

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เชียงใหม

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgwet@ku.ac.th

นาง อนุสรณ  คำภักดี

Mrs.  Anusorn  Kumphakdee

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศศ.บ.(การบัญชี)

ว.เอเซียอาคเนย

ภายใน / internal line : 1086

☎ 0-5321-1142

E-mail : rdgask@ku.ac.th

 สถานีว�จัยเพชรบูรณ / Phetchabun Research Station

☎ 08-6203-5374

หัวหนาสถานีวิจัยเพชรบูรณ / Chief

นาย ประภาส  ชางเหล็ก

Mr.  Prapart  Changlek

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(พืชไรนา)

ม.เกษตรศาสตร

การเกษตรกรรมมันสำปะหลัง,

ตนแกนตะวัน (การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

และการกำหนดเทคโนโลยีการผลิต)

ภายใน / internal line : 1086

☎ 08-1930-0306

E-mail : rdgppc@ku.ac.th

 สถานีว�จัยดอยปุย / Doi Pui Research Station

☎ 0-5321-1142, 0-5321-0431                  7 0-5321-0431
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 สถานีว�จัยสิทธ�พรกฤดากร / Sithiporn Kridakara Station

☎ 08-1868-2022

นาย นิธาน  ทองโคตร

Mr.  Nithan  Torngkot

นักวิจัย

วท.ม.(เกษตรยั่งยืน)

ม.ธรรมศาสตร

เกษตรอินทรีย การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

และเห็ดฟาง

ภายใน / internal line : 1086

☎ 056-925584

E-mail : rdgntt@ku.ac.th

หัวหนาสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร / Chief

นาย สุดประสงค  สุวรรณเลิศ

Mr.  Sudprasong  Suvannalert

นักวิจัยชำนาญการ

วท.ม.(ปฐพีวิทยา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1086

☎ 08-1376-7818

E-mail : ifrsss@ku.ac.th

นางสาว เกตุกานต  กอเกิดสกุล

Miss  Ketkarn  Korkerdsakul

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย)

ม.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1086

นางสาว นิภา  เขื่อนควบ

Miss  Nipa  Khauankuab

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

วท.ม.(ครุศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1086

E-mail : rdgnpk@ku.ac.th
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นาพืชศาสตร

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย สมชาย  ธนสินชยกุล Ph.D.(Insect Ecology) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mr.  Somchai  Tanasinchayakul Kagawa U.,Japan ☎ 044-361770-6,025-620628

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

สถาบันอินทร�จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร /

Inseechandrasatitya Institute for Crop Research and Development (IICRD)
ภายใน / internal line : 1372-3, 1125            ☎  0-2562-0628, 0-2562-0630,                     0-2562-0629,  

                                                                   0-4436-1770-4                                          0-4436-1108

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

สํานักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1372-3, 1125        ☎ 0-2562-0628, 0-2562-0630, 0-4436-1770-4           0-4436-1108

URL : http://www.iicrd.ku.ac.th

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  

 นาง พูนทรัพย  บุญรําพรรณ ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mrs.  Poonsap  Boonrumpun ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

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

 นาง จิรธนา  อินโต ค.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Jirathana  Intoe ส.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 044-361770-6

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

 นาย ชัยวัฒน  คลังทอง อ.วท.(บริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Chaiwat  Klangthong วค.นครราชสีมา ☎ 044-361770-6

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

 นาย บัณฑิต  ชมไชย บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Bandit  Chomchai ส.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 044-361770-6

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

 นาย บุญชวย  เอี่ยมประพัฒน มศ.3 ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Boonchauy  Aimprapatn ร.ร.วัดราชโอรส ☎ 044-361770-6

 ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

 นาง ประนอม  คงสกุล ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Pranom  Kongsakul ส.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิิเศษ  E-mail : ijspnkk@ku.ac.th 

 นางสาว ปราณี  นองเดชา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Pranee  Nongdecha ส.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 044-361770-6 ext. 205

 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : ijspcyp@ku.ac.th   
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 นาง ศศินันท  ทิพยโอสถ บธ.บ.(การจัดการ)  ภายใน / internal line : 1372 

 Mrs.  Sasinan  Thiposod  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ☎ 044-361770-6 ext. 117

 นักวิชาการพัสดุ  E-mail : sasinan.t@ku.ac.th 

 นาย สุเมศ  ทับเงิน วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Sumet  Tabngein ส.เทคโนโลยีราชมงคล บางพระ ☎ 038-551201

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สรีระการผลิตพืช E-mail : ijssmt@ku.ac.th 

ศูนยว�จัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ / National Corn and Sorghum Research Center

☎ 0-4436-1770-5                                              0-4436-1108

 ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ  / Director

 นาย สมชาย  ธนสินชยกุล Ph.D.(Insect Ecology) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mr.  Somchai  Tanasinchayakul Kagawa U.,Japan ☎ 044-361770-6,025-620628

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

 นาย ฉัตรพงศ  บาลลา วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Chatpong  Balla ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการ  E-mail : ijschba@ku.ac.th 

 นาย ชาญณรงค  ตั้งคณาทรัพย วศ.ม.(วิศวกรรมชลประทาน) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Channarong  Thangkanasup ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 วิศวกร การจัดการนํ้า E-mail : ijscrt@ku.ac.th 

 นาย โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ วท.ด.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372 

 Mr.  Chokechai  Aekatasanawan ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ พันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธุขาวโพด E-mail : ijscca@ku.ac.th 

 นาย ณรงชัย  บุญศรี ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Narongchai  Boonsri ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : ijsncb@ku.ac.th 

 นาย นพพงศ  จุลจอหอ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Noppong  Chulchoho ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการ  E-mail : ijsnpc@ku.ac.th 

 นางสาว บงกชมาศ  โสภา วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Bongkochmas  Sopa ม.ขอนแกน ☎ 044-361770-6 ext. 151

 เจาหนาที่วิจัย  

 นาย บรรลุ  ชมไชย ค.อ.บ.(เครื่องกล) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Bunlu  Chomchai ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ☎ 044-361770-6

 วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ ซอมบํารุงเครื่องจักรกลเกษตร E-mail : ijsblc@ku.ac.th 



DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY422

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อ
การคนควาและพัฒ

นาพืชศาสตร

 นาย ประพนธ  บุญรําพรรณ Ph.D.(Biologie et Agronomie) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Prapon  Boonrumpun ENSAR de Rennes, France ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การปรับปรุงพันธุฝาย E-mail : ijsppb@ku.ac.th 

 นาง ยุวดี  อินจันทร วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Yuwadee  Injan ม.เทคโนโลยีสุรนารี ☎ 044-361770-6 ext. 171

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ  E-mail : ijsydo@ku.ac.th 

 นางสาว สดใส  ชางสลัก วท.ม. (พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Sodsai  Changsaluk ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การผลิตพืชไร E-mail : ijsssc@ku.ac.th

 นาย สรรเสริญ  จําปาทอง Ph.D.(Agronomy) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Sansern  Jampatong U. of Missouri Columbia,USA ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ  E-mail : ijsssj@ku.ac.th 

 นางสาว แสงแข  นาวานิช วท.ม.(กีฏวิทยา) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Sangkhae  Nawanich ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ  E-mail : ijssan@ku.ac.th 

สถานีว�จัยปากชอง / Pakchong Research Station

☎ 0-4431-1796                                                0-4431-3797

 หัวหนาสถานีวิจัยปากชอง  / Chief

 นางสาว พินิจ  กรินทธัญญกิจ วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 1372-3

 Miss  Pinit  Karintanyakit ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-311796

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

 นาง กัลยาณี  สุวิทวัส วท.ม.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Kunlayanee  Suvittawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-311796

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

 นางสาว ขวัญหทัย  ทนงจิตร วท.ม.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Kwanhatai  Tanongjid ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-311796

 นักวิจัย  E-mail : ijskht@ku.ac.th 

 นางสาว พินิจ  กรินทธัญญกิจ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Pinit  Karintanyakit ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-311796

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

 นางสาว ปรัชญาพร  วรรณรักษาศักดิ์ บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Prachayaporn  Wanraksasak ม.ศรีปทุม ☎ 044-311796

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  E-mail : ijspcyp@ku.ac.th 
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 นาย เรืองศักดิ์  กมขุนทด วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Ruangsak  Komkhuntod ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-311796 

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ไมผลเมืองรอน(นอยหนา, มะขาม) E-mail : ijsrsk@ku.ac.th 

 นางสาว อิสราภรณ  คชรัตน บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1372   

 Miss  Isaraporn  Kotcharat ม.ราชภัฏนครราชสีมา ☎ 044-311796

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

สถานีว�จัยเขาหินซอน / Khao Hin Sorn Research Station

☎ 0-3855-1111     0-3855-1201

 หัวหนาสถานีวิจัยเขาหินซอน  / Chief

 นาย ธีระ  สมหวัง วท.ม.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mr.  Teera  Somwang ม.เกษตรศาสตร ☎ 038-551201

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ การปรับปรุงพันธุพืช E-mail : ijstrs@ku.ac.th 

 นาง กิ่งกานท  พานิชนอก ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 1372  

 Mrs.  Kingkan  Panitnok ม.เกษตรศาสตร ☎ 038-551201

 นักวิจัยชํานาญการ ความอุดมสมบูรณของดิน, สรีระการผลิตพืช E-mail : ijskkk@ku.ac.th

 นาย นพศูล  สมุทรทอง วท.ม.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Noppasool  Samutthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 038-551201

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ การผลิตและสรีระการผลิตพืช E-mail : ijsnps@ku.ac.th 

 หัวหนาสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ  / Chief

 นาย สมชาย  ธนสินชยกุล Ph.D.(Insect Ecology) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mr.  Somchai  Tanasinchayakul Kagawa U.,Japan ☎ 044-361770-6,0-2560-0628

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

 นาย โกศล  เกิดโภคทรัพย ปวส.(เกษตรกรรม) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Kosol  Kirdpokasup ว.เกษตรกรรมบุรีรัมย ☎ 044-361770-6

 ผูปฏิบัติงานการเกษตรชํานาญงานพิเศษ การผลิตพืช 

 นางสาว ชฎามาศ  จิตตเลขา วท.ม.(พืชไรนา) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Chadamas  Jitlaka ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6 ext. 227

 นักวิจัย  E-mail : ijscdm@ku.ac.th 

สถานีว�จัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ / Suwanwajokkasikit Field Crops Research Station

☎ 0-4436-1770-5                                  0-4436-1108
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 นาย ธํารงศิลป  โพธิสูง วท.ม.(พืชไร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Thamrongsilpa  Pothisoong ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ การปรับปรุงพันธุขาวฟาง E-mail : ijsthp@ku.ac.th 

 นางสาว ปวีณา  ทองเหลือง วท.ม. (ปฐพีวิทยา) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Paweena  Thongluang ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6 ext. 197

 นักวิจัย  E-mail : ijspnt@ku.ac.th 

 นาง พิทยาภรณ  สุภรพัฒน วท.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Pittayaporn  Supornpath ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิจัยชํานาญการ  E-mail : ijspps@ku.ac.th 

 นางสาว วราภรณ  บุญเกิด วท.ม.(โรคพืช) ภายใน / internal line : 1372 

 Miss  Waraporn  Bunkoed ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

 นักวิจัย โรคขาวโพดและการปองกัน E-mail : ijswpb@ku.ac.th 

 นาย วันชัย  เย็นเพชร วท.ด.(ชีวเคมี) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Wanchai  Yenpetch จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 044-361770-6

 นักวิจัย  E-mail : ijswcy@ku.ac.th 

 นาย วิวัฒน  ชูชม ค.อ.บ.(เครื่องกล) ภายใน / internal line : 1560

 Mr.  Wiwat  Choochom ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ☎ 044-361770-6, 02-9427272

 วิศวกรการเกษตรชํานาญการพิเศษ  E-mail : ijswwc@ku.ac.th 

 นาย ศรัณ  ปยังกร ปวส.(ชางไฟฟา) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Saran  Piyoungkorn ว.เทคนิคภูเก็ต ☎ 044-361770-6

 ชางไฟฟาชํานาญงานพิเศษ  E-mail : ijssrp@ku.ac.th 

 นาย สมชาย  ปยพันธวานนท วท.บ.(พืชศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Somchai  Piyapantavanon ส.เทคโนโลยีราชมงคล ☎ 044-361770-6

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

 นาง สําราญ  ศรีชมพร วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Sumran  Srichomporn ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6 ext. 157

 นักวิจัยชํานาญการพิเศษ ปรับปรุงพันธุขาวโพดขาวเหนียว  E-mail : ijssrs@ku.ac.th

  และขาวโพดคั่ว 

 นาย สุขสันต  พันธทอน ปวส.(ชางยนต) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Suksan  Punthon ว.เทคนิคอุบลราชธานี ☎ 044-361770-6 ext. 122

 ชางเครื่องยนตชํานาญการ ซอม ดัดแปลง เครื่องยนต และเครื่องมือ  E-mail : ijsssp@ku.ac.th

  อุปกรณตางๆ  

 นาย สุขุม  โชติชวงมณีรัตน The U. of Western Australia, Australia ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Sukum  Chotechaungmanirat M.Sc.(Agriculture) ☎ 044-361770-6

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ความอุดมสมบูรณของดิน E-mail : ijsskc@ku.ac.th 
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 นาง สุปราณี  งามประสิทธิ์ วท.ม.(พืชไร)  ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Supranee  Ngamprasitthi ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6 ext. 133,108

 นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ วิทยาการเมล็ดพันธุพืช, สรีรวิทยาการผลิตพืช E-mail : ijssnn@ku.ac.th 

 นาย สุรพล  เชาฉอง วท.ม.(การผลิตพืช) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Surapol  Chowchong ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

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

 นางสาว แอนนา  สายมณีรัตน วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช) ภายใน / internal line : 1372

 Miss  Anna  Saimaneerat ม.เกษตรศาสตร ☎ 044-361770-6

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

หัวหนาสถานีว�จัยลพบุร�

 หัวหนาสถานีวิจัยลพบุรี  / Chief

 นาย สกล  ฉายศรี วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1372-3

 Mr.  Sakol  Chaisri ม.เกษตรศาสตร ☎ 089-801573-7

 นักวิจัย ปรับปรุงพันธุพืช(มันสําปะหลัง) E-mail : rdiskc@ku.ac.th 

 นาย ผดุงศักดิ์  เพชรสังหาร กษ.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Padung-sak  Pachrsanghare ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 089-8015737

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

 นาง พชรดา  ฉายศรี วท.ม.(พืชไร) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Pacharada  Chaisri ม.เกษตรศาสตร ☎ 089-8015737

 นักวิจัยชํานาญการ ทดสอบพันธุพืชไร เชน ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง,  E-mail : rdipnc@ku.ac.th

  ออย, มันสําปะหลัง 

 นาย สุทัศน  แปลงกาย วท.ม.(สรีระวิทยาการผลผลิตพืช) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Sutus  Pleang-Kai ม.เกษตรศาสตร ☎ 089-8015737

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สรีระวิทยาการผลิตพืช E-mail : rdistp@ku.ac.th

 นาย อรรณพ  จันทรอุปรี ปวช.(กอสราง) ภายใน / internal line : 1372

 Mr.  Unnop  Janupree รร.เทคนิคกาฬสินธุ ☎ 089-8015737 

 ชางเทคนิคชํานาญงาน  

 นาง อํานวยพร  ประทุมโพธิ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1372

 Mrs.  Amnuayporn  Pratumpo ม.เกษตรศาสตร ☎ 089-8015737

 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  E-mail : ibcapp@ku.ac.th 
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สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร / Office of Agricultural Museum and Culture

ภายใน / internal line : 1078-9                        ☎   0-2942-8711-2                          0-2942-8680

E-mail : amc@ku.ac.th   URL : http://www.oamc.ku.ac.th/

 ผูอํานวยการ  / Director
 น.ส. อรไท  ผลดี ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) ภายใน / internal line : 1078
 Miss  Orathai  Pholdee ม.ศิลปากร ☎ 0-2942-8711-2
 อาจารย / Lecturer ภาษาไทย, จารึกภาษาไทย E-mail : thumotp@ku.ac.th
  ภาษาไทยเชิงวัฒนธรรม

 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  / Deputy Director
 นาย วิชาญ  เอียดทอง Dr.Agr.(Horticulture) ภายใน / internal line : 1076
 Mr.  Wichan  Eiadthong Kyoto  U.Japan ☎ 0-2942-8711-2
 ผศ. / Assist.Prof.  

 รองผูอํานวยการฝายบริหารและประกันคุณภาพ
 นาย สุพจน ยุคลธรวงศ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) ภายใน / internal line : 1076  ext.128
 Mr.  Supot  Yukolthonwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8711-2
 ผศ. / Assist.Prof ดนตรีตะวันตก, ดนตรีศึกษา E-mail : fhumspy@ku.ac.th

 นาง สุภาภรณ  ไชยภัฏ อ.บ.(ประวัติศาสตร) ภายใน / internal line : 1079 ext.107
 Mrs.  Supaporn  Chaiyabhat จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ☎ 0-2942-8711-2
 นักเอกสารสนเทศชํานาญการ  E-mail : amcspn@ku.ac.th 

 นาย ทรงพล  รูปคมสัน นศ.บ. ภายใน / internal line : 1076 ext. 129
 Mr.  Songpoul  Roopkomson ม.โขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8711-2
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  E-mail : amcspr@ku.ac.th  

 นางสาว ปยวรรณ  จั่นเพิ้ง บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1079 ext. 127
 Miss  Piyawan  Janpheng ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8711-2
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  E-mail : amcpwj@ku.ac.th 

 นาย สําเร็จ  ขันทอง อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 1076-9 ext. 218
 Mr.  Samrej  Khantong ม.ศรีปทุม E-mail : amcsrk@ku.ac.th
 ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  ☎ 0-2942-8711-2

 นางสาว วิลาวัลย  กุณนา บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1082 ext. 111
 Miss  Wilawan  Kunna ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8711-2
 นักวิชาการเงินและบัญชี  E-mail : amcwwk@ku.ac.th  
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สํานักบร�การคอมพิวเตอร / Office of Computer Services
ภายใน / internal line : 2501, 2522-3              ☎  0-2562-0951-6              0-2562-0950

E-mail : info@ku.ac.th  URL : http://www.cpc.ku.ac.th/

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย ประดนเดช  นีละคุปต M.S.(Electrical  Engineering & Computer ภายใน / internal line : 2584

 Mr.  Pradondet  Nilagupta Engineering)  ☎ 0-2562-0951-6

 รศ. / Assoc.Prof. U.Drexel, USA E-mail : pom@ku.ac.th

  VLSI, Network Embedded System,

  Digital System Design

 รองผูอํานวยการ  / Deputy Director  

 นาย จเร  เลิศสุดวิชัย Ph.D.(Electrical and Computer Engineering) ภายใน / internal line : 1413 

 Mr.  Charay  Lerdsudwichai U.of Miami, USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Electronics Engineering E-mail : jan@ku.ac.th

 รองผูอํานวยการ  / Deputy Director 

 นาย พีรวัฒน  วัฒนพงศ Ph.D.(Computer Science) ภายใน / internal line : 1403 

 Mr.  Pirawat  Watanapongse U.of Louisiana at Lafayetle, USA ☎ 0-2942-8555

 ผศ. / Assist.Prof. Bioinformatics, Neural Network etc. E-mail : pw@ku.ac.th

 หัวหนาส ํานักงานเลขานุการ   

 นาง ชิดชนก  สายชุมอินทร บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2537

 Mrs.  Chidchanok  Saichumin ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6 

 ผูบริหาร  E-mail : nok@ku.ac.th

 นาง เครือวัลย  ทองสงศรี ศศ.ม.(พัฒนาสังคมศาสตร) ภายใน / internal line : 2511

 Mrs.  Kruawon  Thongsongsri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

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

 นางสาว จิตธนา  โตนดดง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 2534

 Miss  Jittana  Tanoddong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-7

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

 นาง ฉลาดพันธุ  โรจนพันธ ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) ภายใน / internal line : 2535

 Mrs.  Chaladphan  Rodjanaphan ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-0951-7

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

 นาง ฐิดารัตน  สุเภากิจ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2587

 Mrs.  Tidarat  Supaokit ส.ราชภัฏจันทรเกษม ☎ 0-2562-0951

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

 ฝายบร�หารและธุรการทั่วไป / Administration Division

ภายใน / internal line : 2501, 2522-3            ☎ 0-2562-0951-6                 0-2562-0950
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 นางสาว นฤมล  ศักดิ์อุดมวัฒโน บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2525

 Miss  narumon  Sakudomwattano ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : narumon@ku.ac.th

 นาง มลฤดี  ตระกูลผุดผอง บธ.บ.(การบริหารงานทั่วไป) ภายใน / internal line : 2584

 Mrs.  Monruedee  Tharkulpudpong ม.รามคําแหง ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง สุรินทร  บัวทอง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 2913

 Mrs.  Surin  Buathong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง อรุณ  นฤทุม ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 2524

 Mrs.  Arun  Naruthum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

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

 นางสาว อําไพ  แจงบุญ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2510

 Miss  Ampai  Jangboon ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 0-2562-0951-6

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

 นาง กรองแกว  อามาตยเสนา ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) ภายใน / internal line : 2508

 Mrs.  Krongkaew  Armartsaena ส.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ☎ 0-2562-0951-7

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : kaew@ku.ac.th

 นาย ชัยยุทธ  ปวีณเมธา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2546

 Mr.  Chaiyoot  Paweenmetha ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2562-0951-6

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

 นางสาว เบ็ญจวรรณ  แสนทวีสุข วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2586

 Miss  Benjawan  Saenthaweesuk ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาย พงศกร  แสงวงศกร ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 2550

 Mr.  Pongsakorn  Sangwongsakon วค.พระนคร ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : cpcpsk@ku.ac.th

 นาย มงคล  ชินบุตร วท.ม.(สถิติประยุกต) ภายใน / internal line : 2544

 Mr.  Mongkon  Chinnabut ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  E-mail : mongkon@ku.ac.th

ฝายบร�การและฝกอบรม

ภายใน / internal line : 2501, 2522-3            ☎ 0-2562-0951-6                 0-2562-0950
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 นาง ศศิธร  พูนเพ่ิมสิริ บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2548

 Mrs.  Sasitorn  Poonpurmsiri ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-4

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : sasitorn@ku.ac.th

 นางสาว สนิท  สุภะคะ ป.วช.(แผนกพณิชยการ) ภายใน / internal line : 2551

 Miss  Sanit  Supaka ร.ร.พณิชยการเซนตจอหน ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง สุดารัตน  รัตนพันธุ ปวช.(แผนกพณิชยการ) ภายใน / internal line : 2507

 Mrs.  Sudarat  Rattanapun ร.ร.ดุสิตพณิชยการ ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง สุภาพร  สอนวงษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1073-4

 Mrs.  Supaporn  Sornwong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : supaporn@ku.ac.th

 นางสาว เสาวลักษณ  แหยมเจริญ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1073-4

 Miss  Sawalak  Harmjaren ส.ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง อโนมา  สุวรรณาภิชาติ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2573

 Mrs.  Anoma  Suwannapichat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : cpcams@ku.ac.th

 นาย อํานวย  เงินพูลทรัพย ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 2918

 Mr.  Amnuay  Ngernpoolsab ม.ราชภัฎจันทรเกษม ☎ 0-2562-0951-7

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : cpcamn@ku.ac.th

 หัวหนาฝายสารสนเทศ  

 นาย พิชญ  วิมุกตะลพ วท.บ.(ฟสิกส) ภายใน / internal line : 2527

 Mr.  Pichaya  Vimuktalaba ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : pichaya@ku.ac.th

 นางสาว กัลยกร  ทัดนําธง วท.บ.(สถิติ) ภายใน / internal line : 2536

 Miss  Kanyakorn  Tudnumtong ม.ศิลปากร 0-2562-0951

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : nual@ku.ac.th 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเคร�อขาย

ภายใน / internal line : 2501, 2522-3            ☎ 0-2562-0951-6                 0-2562-0950
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 นาย ประสพสุข  ผลดี บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2517

 Mr.  Prasopsook  Pholdi ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : personps@ku.ac.th

 นาย ปรีชา  ต.ตระกูล บธ.ม(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2521

 Mr.  Preecha  T.Tragul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : prch@ku.ac.th

 นาง พจนีย  อังกูรดีพานิชย วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2538

 Mrs.  Photchanee  Aungkurndeepanich ม.เชียงใหม ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาย พรชัยยศ  ชํานาญศิลป วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2921

 Mr.  Pornchaiyos  Chamnansilp ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951

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

 นางสาว มณทิพย  ธีรมหานนท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) E-mail : cpcmtt@ku.ac.th

 Miss  Monthip  Theeramahanont ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

 นาย มนู  สอนนอย ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2581

 Mr.  Manu  Sonnoi ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาง มันทนา  ไปเร็ว วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2901

 Mrs.  Muntana  Paireaw ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2562-0951

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : cpcnong@ku.ac.th

 นางสาว วาสนา  รุงเรือง วท.บ.(คณิตศาสตร) ภายใน / internal line : 2516

 Miss  Wassana  Roongruang ม.สงขลานครินทร  ☎ 0-2562-0951-7

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  E-mail : wnr@ku.ac.th

 นาย วิรัตน  ชูแกว วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ภายใน / internal line : 2922

 Mr.  Virat  Chookeaw ม.ศรีปทุม ☎ 0-2562-0951-6

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

 นาย วิโรจน  ตั้งนิติพงศ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2905

 Mr.  Virote  Tangnitipong ส.ราชภัฏนครปฐม ☎ 0-2562-0951-6

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

 นางสาว สุภิญญา  ปานดํา บธ.ม.(การจัดการ) ภายใน / internal line : 2515

 Miss  Supinya  Pandum ม.เกษตรศาสตร 0-2562-0951-6

 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ  ☎ E-mail : supinya@ku.ac.th
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นาย เกษม  วงคแสน คอ.ม.(ไฟฟา) ภายใน / internal line : 2512

Mr.  Gasame  Wongsan ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ☎ 0-2562-0951-7

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : cpcgsm@ku.ac.th

นาย เฉลิมพล  ฉัตรอําพันธุ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) ☎ 0-2562-0951-6

Mr.  Chalermpol  Chutampun ส.เทคโนโลยีราชมงคล E-mail : cpccpc@ku.ac.th

วิศวกร 

นาย ธนลักษณ  นิลพงษบวร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2577

Mr.  Thanaluck  Ninlapongbovon ม.รังสิต ☎ 0-2562-0951-6

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

วาที่รอยตรี บัณฑิต  นิธีกุลวัฒน วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภายใน / internal line : 2520

Acting Sub Lt.  Bundit  Nitheekulawatn ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ☎ 0-2562-0951-7

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  E-mail : cpcbdn@ku.ac.th

นางสาว พจีจินต  อาวรณ วศ.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2579 ext. 9

Miss  Pajeejin  Arworn ม.ขอนแกน ☎ 0-2562-0951-7

นักวิชาการคอมพิวเตอร Database Administrator E-mail : cpcpjk@ku.ac.t

นาง พวงทิพย  สัจจะเวทะ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 2577

Mrs.  Puangtip  Sachchaveda วค.จันทรเกษม ☎ 0-2562-0951-7

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  E-mail : cpcpts@ku.ac.th

นาย มหาราช  ทศศะ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) ☎ 0-2562-0951-6

Mr.  Maharat  Tossa ส.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี E-mail : cpcmrt@ku.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาว สมใจ  บรรเทากุล วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ☎ 0-2562-0951-6

Miss  Somjai  Banthaokul วค.อุตรดิตถ E-mail : cpcsjb@ku.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

นางสาว สุมาลี  กูลเหมือน ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ) ภายใน / internal line : 2540

Miss  Sumalee  Gulmane ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2562-0951-6

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

ฝายสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 2501, 2522-3            ☎ 0-2562-0951-6                0-2562-0950
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สํานักทะเบียนและประมวลผล

 สํานักทะเบียนและประมวลผล / Office of the Registrar
ภายใน / internal line : 1365, 1369, 1760-9   ☎  0-2942-8059-62, 0-2942-8293-5  

 0-2942-8020, 0-2561-4636, 0-2561-4637

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

 ผูอํานวยการ  / Director

 นาย ศักดา  อินทรวิชัย Ph.D(Agricultural Process Engineering) ☎ 0-2942-8296

 Mr.  Sakda  Intaravichai UMP,Malaysia E-mail : agrsdi@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof. Rice Processing

 รองผูอํานวยการ  / Deputy Director 

 นาย สหัส  ภัทรฐิตินันท วท.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1766

 Mr.  Sahat  Patarathitinant ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.224 

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

 รองผูอํานวยการ  / Deputy Director 

 นาง จินตนา  สและนอย วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ☎ 0-2942-8293-5 ext.204 

 Mrs.  Jintana  Salaenoi ม.เกษตรศาสตร E-mail : ffi sjid@ku.ac.th

 รศ. / Assoc.Prof.

 รองผูอํานวยการ  / Deputy Director  

 นาย ณัฐพงศ  สุโกมล ศศ.ม.(พลศึกษา) ☎ 0-2942-8293-5 ext.202

 Mr.  Natapong  Sukomol ม.เกษตรศาสตร E-mail : fedunps@ku.ac.th 

 อาจารย / Lecturer การจัดการ, การบริหารพลศึกษา 

 รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Deputy Director

 นาย เสรี  เศวตเศรนี วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการและการบริหาร) ภายใน / internal line : 1765

 Mr.  Saeree  Svetasreni Asian Intitute of Technology ☎ 0-2942-8293-5 ext.205

 รศ. / Assoc.Prof. Inventory Control, Operations Research E-mail : fengsrs@ku.ac.th

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  

 นาง ทิพยวัลย  เหลาวงศโคตร รป.บ.(บริหารรัฐกิจ) ภายใน / internal line : 1760

 Mrs.  Tippvun  Laowongkotara ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8059 ext.102

 ผูบริหาร  E-mail : rdgtvl@ku.ac.th

 นาง จํารัส  เพิดขุนทด ศศ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย) ภายใน / internal line : 1761

 Mrs.  Chamrus  Pherdkoontod ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8293-5 ext.120

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

ฝายบร�หารและธุรการ / Administration Division

ภายใน / internal line : 365, 1369, 1760-1          ☎ 0-2942-8293-58          0-2561-4636
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 นาง ประภาพรรณ  อินทวม ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1761

 Mrs.  Prapapun  Intoum วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8293-5 ext.103

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  E-mail : regppi@ku.ac.th

 นางสาว ปยวดี  โรจนจินดา บช.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1761

 Ms.  Piyawadee  Rojjanajinda ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8293 ext.107

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

 นางสาว พรปณต  ปกครอง ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1761

 Ms.  Pornpanod  Pokkrong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.129

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

 นาง พิศมัย  โหตรภวานนท บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1761

 Mrs.  Pisamai  Hotrapavanon ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8293-5 ext.107

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

 นาย นพดล  บัวเผื่อน ศษ.บ.(สุขศึกษา) ภายใน / internal line : 1761

 Mr.  Noppadol  Buaphuan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.120

 บุคลากร  E-mail : regndb@ku.ac.th

 นางสาว วันวิสาข  ผาสุขกาย บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1761

 Ms.  Wanwisa  Phasukkay ม.วงษชวลิตกุล E-mail : psdwap@ku.ac.th

 นักวิชาการเงินและบัญชี  

 นาง อโนชา  ชํานาญกิจ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1761 

 Mrs.  Anocha  Chumnankit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.108

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

 นาย รุงโรจน  บุสสา บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 0-2942-8293 ext.199

 Mr.  Rungroj  Bussa ม.ศรีปทุม ☎ E-mail : regrrb@ku.ac.th

 นักวิชาการศึกษา

 หัวหนาฝายรับเขาศึกษา  / Chief

 นาง ปานจิต  บูรณสมภพ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.207

 Mrs.  Parnjit  Booranasompop ม.เกษตรศาสตร 0-2942-8293-5 ext.207

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

 นางสาว ทัศนีย  วรรณสาธพ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.213

 Ms.  Tassanee  Wannasatob ม.เกษตรศาสตร 0-2942-8293-5

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

ฝายรับเขาศึกษา / Admission Division

ภายใน / internal line : 1365, 1369, 1768          ☎ 0-2942-8293-5 ext. 206-7          0-2942-8020
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สํานักทะเบียนและประมวลผล

 นางสาว รัชฎาภรณ  ขอเจริญ ศษ.บ.(สุขศึกษา),ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.225

 Ms.  Ratchadaporn  Khorjaroen ม.เกษตรศาสตร,ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8293-5 ext.225

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

 นางสาว อรุณี  พันธุรักษ สส.บ.(สังคมสงเคราะห)  ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.223

 Ms.  Arunee  Phunturak เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.ธรรมศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.223

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

 หัวหนาฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา  / Chief

 นาย อับดุลหาดี  อุเซ็ง วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 1764

 Mr.  Abdulhade  Useng ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.116

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

 นาย แดง  ประเสริฐอําไพสกุล ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1763

 Mr.  Dang  Prasertampaisakul ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.117

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

 นางสาว ธนพร  มีโพธิ์ ศศ.บ.(ภาษาเยอรมัน) ภายใน / internal line : 1763 

 Ms.  Tanaporn  Meepoe ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.149

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

 นาง ภัทรกันย  พฤทธิราชวิทยา ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1763 ext.122

 Mrs.  Phattarakan  Pruttirachwitaya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5

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

 นางสาว ยุพา  รอดพวง ค.บ. ภายใน / internal line : 1762

 Ms.  Yupa  Rodpoung ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8293 ext.111

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

 นางสาว วงเดือน  รุพันธ ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภายใน / internal line : 1762

 Ms.  Wongdune  Ruphan วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8293 ext.113

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

 นาง วะรา  พุมสุวรรณ ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ☎ 0-2942-8293 ext.115

 Mrs.  Vara  Phumsuwan ส.ราชภัฏพระนคร E-mail : regvrp@ku.ac.th

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

 นาง สุวัฒนา  ปานเกิดผล ค.บ.(การบริหารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1365,1764 ext.153

 Mrs.  Suwattana  Pankerdphol ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8293

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

ฝายทะเบียนและสถิติการศึกษา / Academic Record and Statistics Division

ภายใน / internal line : 1365, 1369, 1762, 1765   ☎ 0-2942-8059-62, 0-2942-8293-5    0-2561-4637
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 นางสาว ออมรัชต  ชูสวัสดิ์ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1763

 Ms.  Omrat  Chusawat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.130

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

 หัวหนาฝายบริการการเรียนการสอนและการสอบ  / Chief

 นาง จิรพรรณ  เรืองฤทธิ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1767

 Mrs.  Jiraphan  Roungrit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.211

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

 นาย ธีระพล  คลายสิงห ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1769

 Mr.  Teerapon  Klaysingh ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8059-61 ext.220

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

 นางสาว บัวทอง  ทองใบ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.216

 Ms.  Buathong  Thongbai ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.216

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

 นางสาว ชองนาง  ชาสิงหแกว ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1755-1758 ext.251

 Ms.  Chongnang  Chasingkaew ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.251

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

 นาย สืบ  ชัยยะ วท.ม.(วิทยาศาสตรการกีฬา) ภายใน / internal line : 1769

 Mr.  Sueb  Chaiya ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8293-5 ext.222  

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

 หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษา  / Chief

 นาง นวพร  คําชูสังข ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1759

 Mrs.  Nawaporn  Kamchusang ม.เกษตรศาสตร 0-2942-8293 ext.212

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

 นางสาว อัคคสรี  จิรชาญชัย วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1759

 Ms.  Akkhasri  Jirachanchai ม.รามคําแหง 0-2942-8293-5 ext.218

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

ฝายบร�การการเร�ยนการสอนและการสอบ / Curriculum Division

ภายใน / internal line : 1365, 1369, 1766-7   ☎ 0-2942-8059-62, 0-2942-8293-5    0-2942-8020

                       ฝายประมวลผลการศึกษา / Computer Division 

ภายใน / internal line : 1365, 1369   ☎ 0-2942-8059-62, 0-2942-8293-5    0-2942-8020
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สํานักสงเสร�มและฝกอบรม / Office of Extension and Training
ภายใน / internal line : 1336-9, 1623-9   ☎  0-2942-8820-8, 0-2942-8458-60   0-2942-8820-8 ext. 111

E-mail : eat.b@ku.ac.th   URL : http://www.eto.ku.ac.th/

 ผูอํานวยการ  / Director  

 นาย อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.101  

 Mr.  Anuporn  Suwanvajukkasikij ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

 ผศ. / Assist.Prof. สื่อสารมวลชน เพื่อการสัมมา E-mail : eataps@ku.ac.th

 รองผูอํานวยการ(รักษาราชการแทน)  / Deputy Director

 นาย กิตติ  สิมศิริวงษ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.102

 Mr.  Kitti  Simsirivong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8458

 อาจารย / Lecturer สงเสริมการเกษตร,การประเมินผล E-mail : eatkts@ku.ac.th

 รองผูอํานวยการ(รักษาราชการแทน)  / Deputy Director 

 นาย ไพโรจน  สังขเดช ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.103

 Mr.  Pairoj  Sungdech ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9 ext.103

 ผศ. / Assist.Prof. การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  E-mail : eatpas@ku.ac.th

  การฝกอบรม การสงเสริมเผยแพร

 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

 นาง พรพิมล  ดีวัน ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.131

 Mrs.  Phornpimol  Deewan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-2715

 ผูบริหาร  E-mail : eatphd@ku.ac.th

 นางสาว บังอร  ดําแพร ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.143

 Miss  Bungon  Dumpare วค.จันทรเกษม 0-2942-8820-9

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

 นาง กาญจนา  พงษโสภา ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.132

 Mrs.  Kanchana  Pongsopa ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

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

 นาย ชัชวัสส  แกวขาว ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.147

 Mr.  Chatchawat  Keawkao วค.เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatvik@ku.ac.th

 นาง ธนภรณ  ธรรมโอรส ค.บ.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.138

 Mrs.  Tanaporn  Thamaorot วค.จันทรเกษม 0-2942-8820-9

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป6  E-mail : eattpt@ku.ac.th

 ฝายบร�หารและธุรการทั่วไป / Administration Division

ภายใน / internal line : 1336-9            ☎ 0-2942-8820-8                0-2942-8820-8 ext. 111
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 นาง เนตรดาว  ดํารักษ บธ.บ.(การตลาด) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.136

 Mrs.  Natedao  Damraksa ม.ธุรกิจบัณฑิตย ☎ 0-2942-8820-9

 บุคลากร  E-mail : eatndd@ku.ac.th

 นาย ประเวศ  ธีระสุนทร  ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.208 

 Mr.  Pravat  Teerasoontorn วค.พระนคร ☎ 0-2942-8820-9

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

 นางสาว พุทธิกาญจน  คําสวัสดิ์ บธ.บ.(การบัญชี) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.144

 Miss  Phutthikarn  Kumsawas ม.เซนตจอหน ☎ 0-2942-8820-30

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

 นางสาว ภัคนิจ  งามเกษม นศ.ม.(การประชาสัมพันธ) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.151

 Miss  Pakanij  Ngamkasaem ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8820-9 ext.151

 นักประชาสัมพันธ  E-mail : eatpnn@ku.ac.th

 นาง วราภรณ  ปานกลาง ม.ศ.3 ภายใน / internal line : 1336-9 ext.133

 Mrs.  Varaporn  Pangkang ร.ร. นวมิตรวิทยา 0-2942-8820-9

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

 นางสาว วัชรินทร  ปญจเทพ ปวส.(คอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.134

 Miss  Watchrin  Panjathep ร.ร เทคนิครัตนโกสินทร ☎ 0-2942-8820-9

 ผูปฏิบัติงานบริหาร  E-mail : eatwrpt@ku.ac.th

 นาง วิภา  นกแกว ค.บ.(ภาษาไทย) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.140

 Mrs.  Vipha  Nokkaew วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8820-9

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

 นาย วิษณุ  สันสน วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ภายใน / internal line : 1336 ext.134

 Mr.  Wisanu  Sanson ม.ศรีปทุม ☎ 0-2942-8820-9

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

 นางสาว สุปราณี  ปญญา บธ.บ. (การบัญชี) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.150

 Miss  Supranee  Punya ม.ราชภัฏเทพสตรี ☎ 0-2942-8832-3

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

 นางสาว โสภาวรรณ  ตันหยง วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.141

 Miss  Sopawan  Tunyong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-8

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

 นาง อัญชัญ  มหาคงคา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.146

 Mrs.  Aunchun  Mahakhongcka วค.พระนครศรีอยุธยา ☎ 0-2942-8820-30

 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  E-mail : eatacm@ku.ac.th
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 หัวหนาฝายสงเสริมและเผยแพร(รักษาราชการแทน)  / Chief

 นางสาว ยุพวัลย  ทองใบออน วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 2038

 Miss  Yupawan  Thong-Bai-On ม.เชียงใหม ☎ 0-2942-8822 ext.301

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

 นางสาว จุไรรัตน  อินทรโอสถ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 2030 ext.302

 Miss  Churairat  Intara-o-sot ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8822 ext.302

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : eatjri@ku.ac.th 

 นาย วสันต  ชุณหวิจิตรา วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2038 ext.303

 Mr.  wasan  Choonwijitra ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8822

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

 หัวหนาฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม / Chief

 นาย วีระพันธ  สังขมาลย ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.156

 Mr.  Veerapan  Sankaman ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : eatves@ku.ac.th

 นาย นิตินัย  สังขเดช ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 2030 ext.502

 Mr.  Nitinai  Sungdech วค.พระนคร ☎ 0-2942-8820-9 

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : eatnns@ku.ac.th

 นางสาว บุณฑริกา  ไตรโกมุท วท.ม.((เกษตรศาสตร) สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 2030 ext.514

 Miss  Buntharika  Trikomut ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9 ext.514

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : eatbkt@ku.ac.th

 นาย ปรีดา  สามงามยา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.505

 Mr.  Preeda  Samngamya ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8820-9

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

 นาย พนม  เกิดแสง ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ภายใน / internal line : 2030 ext.512

 Mr.  Phanom  Kirdsang ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา E-mail : eatpnk@ku.ac.th

 ฝายสงเสร�มและเผยแพร / Extension Division

ภายใน / internal line : 1336-9, 2038 ext. 311    ☎ 0-2942-8820-8, 0-2942-8707      0-2942-8707

ฝายพัฒนาสื่อการสงเสร�ม / Extension Media Development Division

ภายใน / internal line : 1623-9 ext. 118    ☎ 0-2942-8709, 0-2942-8458-60 ext. 118

  0-2942-8458-60 ext. 119
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 นาย ไพโรจน  กลิ่นจันทร ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.500

 Mr.  Pairoj  Klinchan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9 

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ  E-mail : eatpak@ku.ac.th

 นาย ไพโรจน  สังขเดช ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.103

 Mr.  Pairoj  Sungdech ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9 ext.103

 ผศ. / Assist.Prof. การผลิตและการใชสื่อการเรียนการสอน  E-mail : eatpas@ku.ac.th

  การฝกอบรม การสงเสริมเผยแพร

 นางสาว เยาวลักษณ  นิธิพงศพัฒน กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 2030 ext.509

 Miss  Yaowaluk  Nithipongsaphat ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : eatylp@ku.ac.th

 นาย เรวัติ  อํ่าทอง ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.517

 Mr.  Raywat  Omthong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

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

 นาย วิเชียร  คดพิมพ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.500

 Mr.  Vichien  Kodpim ส.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : eatvck@ku.ac.th

 นาย สุวิทย  คําแสง กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.500

 Mr.  Suwit  Khamseang ม.นเรศวร ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  E-mail : eatsuk@ku.ac.th

 นาย อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.101

 Mr.  Anuporn  Suwanvajukkasikij ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

 ผศ. / Assist.Prof. สื่อสารมวลชน เพื่อการสัมมา E-mail : eataps@ku.ac.th

 นาย อเนก  นิ่มแยม ปวส.(ชางไฟฟากําลัง) E-mail : eatann@ku.ac.th

 Mr.  Anek  Nimyam ว.เทคโนโลยีแหลมทอง

 ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

 หัวหนาฝายฝกอบรม / Chief

 นาง สุวิสา  พัฒนเกียรติ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2036,1336-9 ext.201

 Mrs.  Suwisa  Pattanakiat ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

 รศ. / Assoc.Prof. ฝกอบรม พัฒนาชนบท สงเสริมการเกษตร E-mail : eatswp@ku.ac.th

 ฝายฝกอบรม / Training Division

ภายใน / internal line : 1336-9, 2035-7    ☎ 0-2942-8820-8 ext. 220-6, 0-2942-8831    

  0-2942-8830, 0-2942-8708
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 นาย กิตติ  สิมศิริวงษ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.102

 Mr.  Kitti  Simsirivong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8458

 อาจารย / Lecturer สงเสริมการเกษตร,การประเมินผล E-mail : eatkts@ku.ac.th

 นางสาว วรดา  ชูสงา วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)

 Miss  Worada  Chusanga ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการเกษตร

 นาย สมชาย  งามยิ่งยวด ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ภายใน / internal line : 2030 ext.512

 Mr.  Somchai  Ngarm-Ying-Yuad ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9   ext.512

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

 หัวหนาฝายโรงพิมพ / Chief 

 นาง วรนุช  ขําสวัสดิ์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.601

 Mrs.  Voranuch  Khumsawatt วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8049

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

 นาย เกษม  กาหลง วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) ภายใน / internal line : 2030 ext.514

 Mr.  Kasem  Kahlong ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ดานการสงเสริมการเกษตร, E-mail : eatkmk@ku.ac.th

  การผลิตสื่อทางการเกษตร,การผลิตพืช

 นางสาว จุฑามาศ  รักชุม วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 2036 ext.209

 Miss  Chuthamat  Rakchum ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9

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

 นาง ชไมพร  เอกทัศนาวรรณ วท.ม.(เกษตรศาสตร) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.202

 Mrs.  Chamaiporn  Aekatasanawan ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8820-9 ext.202

 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ  E-mail : rdichki@ku.ac.th

 นางสาว พจมาลย  ลาภลือชา วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) E-mail : eatpml@ku.ac.th

 Miss  Photjamarn  Larpluecha ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 นาง รําไพ  ภูวราห วท.ม.(เกษตรศาสตร) E-mail : eatrps@ku.ac.th

 Mrs.  Rampai  Psuwara ม.เชียงใหม

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

ฝายโรงพิมพ / Printing Shop Division

ภายใน / internal line : 1623-9 ext. 120-1    ☎ 0-2942-8049, 0-2942-8458-60 ext. 120-1    

  0-2942-8049
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 นาย วรวีร  รายา วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ภายใน / internal line : 1336-9 ext.208

 Mr.  Worrawee  Raya ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม) ☎ 0-2942-8820-9

 นักวิชาการเกษตร ม.มหิดล E-mail : eatpwr@ku.ac.th

 นางสาว วารุณี  ผลประเสริฐ วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.206

 Miss  Varunee  Polprasirt ม.มหิดล ☎ 0-2942-8820-9

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

 นางสาว วิมลวรรณ  ไสยมรรคา วท.บ.(พืชสวน) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.207

 Miss  Wimonwan  Saiyamunka ม.ขอนแกน ☎ 0-2942-8820-9 ext.207

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

 นาย ศุภณัฏฐ  ยุกตะนันท วท.ม.(เกษตรศาสตร) E-mail : eatsny@ku.ac.th

 Mr.  Suphanat  Yuktanun ม.เกษตรศาสตร

 หัวหนาฝายวิเคราะโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

 นางสาว พจมาลย  ลาภลือชา วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) E-mail : eatpml@ku.ac.th

 Miss  Photjamarn  Larpluecha ม.เกษตรศาสตร

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

 นาย กฤษณ  พลอยโสภณ ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.105

 Mr.  Krit  Ploysopon ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ☎ 0-2942-8049

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ สื่อสิ่งพิมพ E-mail : eatkrit@ku.ac.th

 นาง ทัศวรรณ  ทองอรุณ ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.600

 Mrs.  Tassawan  Tong-arun ร.ร.พณิชยการสันติราษฎร ☎ 0-2942-8049

 ผูปฏิบัติงานบริหาร  E-mail : eattwd@ku.ac.th

 นาง สมศรี  ภัทรธรรม วท.ม.(เกษตรศาสตร) E-mail : eatsop@ku.ac.th

 Mrs.  Somsri  Pattaratuma ม.เกษตรศาสตร

 รศ. / Assoc.Prof. ดานการประชาสัมพันธ, การจัดโครงการฝก

  อบรมและการจัดการทองเที่ยวเกษตร

 นาง สุวาณี  อองจันทร ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ภายใน / internal line : 1336-9 ext.603

 Mrs.  Suwanee  Ongchun วค.จันทรเกษม ☎ 0-2942-8049

 ชางพิมพปฏิบัติงาน  E-mail : eatsno@ku.ac.th

ฝายว�เคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม /  

Project Analysis and Training Curriculum Division

ภายใน / internal line : 1336-9 ext. 415    ☎ 0-2942-8820-8 ext. 415      0-2942-8829
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สำนักหอสมุด / Office of University Library
ภายใน / internal line : 1477, 1777 ext. 0    ☎ 0-2942-8616 ext. 0, 122, 123, 215, 250, 320    7 0-2940-5834  

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

ผูอำนวยการ  / Director

นาง อารีย  ธัญกิจจานุกิจ

Mrs.  Aree  Thunkijjanukij

นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ

วท.ด.(เกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการสารสนเทศดานการเกษตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 401

☎ 0-2940-5835,0-2942-8616 ext. 401

E-mail : libarn@ku.ac.th

รองผูอำนวยการบริหาร  / Deputy Director

นาง นภา  เชี่ยวชูวงศ

Mrs.  Napa  Chieochoowong

บรรณารักษชำนาญการ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 400

☎ 0-2942-8616 ext.400

E-mail : libnpc@ku.ac.th

นาย ปรีดา  เลิศพงศวิภูษณะ

Mr.  Preeda  Lerdpongvipusana

ผศ. / Assist.Prof.

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1031 ext.1401, 

1777 ext.423

☎ 0-2940-5835,0-2942-8616 ext. 423

E-mail : plw@ku.ac.th

นาง ละออ  รอดมณี

Mrs.  Laor  Rodmanee

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณรักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 423

☎ 0-2942-8616 ext. 423

E-mail : liblar@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการดานหองสมุดเครือขาย  

นางสาว กิตติยา  ขุมทอง

Miss  Kittiya  Khumtong

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 425

☎ 0-2942-8616 ext. 425

E-mail : libkty@ku.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการดานระบบสารสนเทศ  

นางสาว ถิรนันท  ดำรงคสอน

Miss  Thiranan  Damrongson

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 331

☎ 0-2942-8616 ext. 331

E-mail : libtnd@ku.ac.th

ผูชวยอำนวยการดานวิเทศสัมพันธ  

นาง สหัทยา  คลายหาญ

Mrs.  Sahattaya  Clayhan

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 400

☎ 0-2942-8616 ext. 400

E-mail : libsyc@ku.ac.th

รองผูอำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Deputy Director

รองผูอำนวยการทรัพยากรสารสนเทศ  / Deputy Director
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สำนักงานเลขานุการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 1477, 1777             ☎ 0-2942-8616             7 0-2940-5834

 ext. 411, 414, 409  ext. 411, 0-2561-1369

นาง กาญจนา  วสุสิริกุล

Mrs.  Kanchana  Wasusirikul

ผูบริหาร

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1481 ext. 416

☎ 0-2942-8616 ext. 416

E-mail : libkcw@ku.ac.th

นางสาว กมลวรรณ  เขียวรจนา

Miss  Kamonwan  Khaiwrodchana

นักวิชาการพัสดุ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 415

☎ 0-2942-8616 ext. 415

E-mail : libkwk@ku.ac.th

นางสาว ธนาภรณ  ฉิมแพ

Miss  Tanaporn  Chimpae

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บธ.ม.(การตลาด)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1481 ext. 412

☎ 0-2942-8616 ext. 412

E-mail : libtpc@ku.ac.th

นาง พิสมัย  ถวิลนอก

Mrs.  Pisamai  Thawilnok

บุคลากรชำนาญการ

บธ.บ.(บริหารงานบุคคล)

ว.ธุรกิจบัณฑิตย

ภายใน / internal line : 1481 ext. 413

☎ 0-2942-8616 ext. 413

E-mail : libpit@ku.ac.th

นาง สุดา  จารุเสน

Mrs.  Suda  Charusen

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 406

☎ 0-2942-8616 ext. 406

E-mail : libsdc@ku.ac.th

นาง สุพัตรา  ริ้วทองชุม

Mrs.  Supattra  Riewthongchum

นักวิชาการเงินและบัญชี

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1481 ext. 417

☎ 0-2942-8616 ext. 417

E-mail : libspt@ku.ac.th

นางสาว อริสา  เหรียญบุญยงค

Miss  Alisa  Reinboonyong

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.ม.(รัฐศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 414

☎ 0-2942-8616 ext. 414

E-mail : libasr@ku.ac.th

นาย อารุณ  นกยูงทอง

Mr.  Aroon  Nokyoongthong

ชางไฟฟาชำนาญงาน

นศ.บ.(การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1777 ext. 407

☎ 0-2942-8616 ext. 407

E-mail : libarnt@ku.ac.th

หัวหนาสำนักงานเลขานุการ
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ฝายบร�การ / Public Services Division

ภายใน / internal line : 1477 ext. 122-123,              ☎ 0-2942-8616              7 0-2940-5831

 215, 320  ext. 122-123, 215, 320

หัวหนาฝายบริการ  / Chief

นาง นภาลัย  ทองปน

Mrs.  Naparlai  Tongpan

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 221

☎ 0-2942-8615

E-mail : libnlt@ku.ac.th

นางสาว กิตติยา  ขุมทอง

Miss  Kittiya  Khumtong

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 425

☎ 0-2942-8616 ext. 425

E-mail : libkty@ku.ac.th

นาย ณัฐวุฒิ  นันทปรีชา

Mr.  Nuttawuth  Nantapreecha

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1208 ext. 306

☎ 0-2579-5587

E-mail : libntw@ku.ac.th

นางสาว ดวงพร  อรัญญพงษไพศาล

Miss  Duangporn  Aranyapongpaisal

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.สงขลานครินทร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 228

☎ 0-2942-8616 ext. 228

E-mail : libdpa@ku.ac.th

นาง ทัดชา  ตุนสกุล

Mrs.  Tadcha  Toonsakul

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ภายใน / internal line : 1222 ext. 222

☎ 0-2942-8367 ext.222

E-mail : ffortct@ku.ac.th

นาง นภา  เชี่ยวชูวงศ

Mrs.  Napa  Chieochoowong

บรรณารักษชำนาญการ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 400

☎ 0-2942-8616 ext.400

E-mail : libnpc@ku.ac.th

นางสาว นภาพร  คลายมณี

Miss  Napaporn  Klaymanee

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.สวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1477 ext. 226

☎ 0-2942-8616 ext.226

E-mail : libnpk@ku.ac.th

นาง นัฐินี  อิทธิรัตนสุนทร

Mrs.  Nattinee  Attiratanasoonthorn

นักเอกสารสนเทศ

M.S.(International Business)

South Bank U. London,UK

ภายใน / internal line : 1477 ext. 227

☎ 0-2942-8616 ext. 227

E-mail : libnna@ku.ac.th

นาง นันธยา  สายบัวทอง

Mrs.  Nuntaya  Saibuathong

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.อุตรดิตถ

ภายใน / internal line : 1222 ext. 222

☎ 0-2942-8367 ext. 222

E-mail : ffornyc@ku.ac.th
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นาง นัยนา  ตรีเนตรสัมพันธ

Mrs.  Naiyana  Trinestsampan

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 218

☎ 0-2942-8616 ext. 218

E-mail : libnnt@ku.ac.th

นาง ปราณีต  จันทรารมย

Mrs.  Praneet  Chantrarom

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1477 ext. 212

☎ 0-2942-8616 ext. 212

E-mail : libpnc@ku.ac.th

นาง พยุงศรี  สุทธาวงศ

Mrs.  Phayungsri  Sutthawong

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1477

☎ 0-2579-0058-9 ext. 6522

E-mail : libphs@ku.ac.th

นาง เพื่อนแกว  ทองอำไพ

Mrs.  Poenkeo  Tongumpai

นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 222

☎ 0-2942-8616 ext. 222

E-mail : libpkt@ku.ac.th

นาง วนิดา  ศรีทองคำ

Mrs.  Wanida  Srithongkum

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณรักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1534

☎ 0-2924-8280

E-mail : fecowds@ku.ac.th

นาง วลาวรรณ  ทั่งสุวรรณ

Mrs.  Walawan  Thungsuwan

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1840

☎ 0-2942-8266

E-mail : libwwt@ku.ac.th

นางสาว วาทินี  เขมากโรทัย

Miss  Watinee  Khemakarothai

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 228

☎ 0-2942-8616 ext. 228

E-mail : libwnk@ku.ac.th

นาย วินัย  มะหะหมัด

Mr.  Winai  Mahamad

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.สงขลานครินทร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 223, 

226,123

☎ 0-2942-8616 ext. 223,226,123

E-mail : libwnm@ku.ac.th

นาง ศสิญา  เสือดี

Mrs.  Sasiya  Suadee

บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ภายใน / internal line : 1777 ext. 216

☎ 0-2942-8616 ext. 216

E-mail : libsys@ku.ac.th

นางสาว ศิริรัตน  จำแนกสาร

Miss  Sirirut  Jumnaksan

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(สถิติ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 215

☎ 0-2942-8616 ext. 215

E-mail : libspj@ku.ac.th
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นางสาว สมใจ  ขุนเจริญ

Miss  Somjai  Khuncharoen

บรรณารักษชำนาญการ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 217

☎ 0-2942-8615

E-mail : libsjk@ku.ac.th

นาง สหัทยา  คลายหาญ

Mrs.  Sahattaya  Clayhan

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 400

☎ 0-2942-8616 ext. 400

E-mail : libsyc@ku.ac.th

นางสาว สารภี  สีสุข

Miss  Sarapee  Srisuk

บรรณารักษชำนาญการ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 227

☎ 0-2942-8616 ext. 227

E-mail : libsps@ku.ac.th

นางสาว อุบลรัตน  โฉมจันทร

Miss  Ubolrat  Chomjan

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

กศ.บ.(ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ภายใน / internal line : 1477 ext. 122

☎ 0-2942-8616 ext. 122

E-mail : liburc@ku.ac.th

ฝายสารสนเทศ / Agricultural Information Division

ภายใน / internal line : 1477 ext. 333, 345-346    ☎ 0-2942-8616 ext. 333, 345-346    7 0-2940-6688

   

หัวหนาฝายสารสนเทศ  / Chief

นางสาว วันเพ็ญ  ศรีจันทรกุล

Miss  Wanphen  Srijankul

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.วลัยลักษณ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 331

☎ 0-2942-8616 ext. 331

E-mail : libwps@ku.ac.th

นาย เฉลิมเดช  เทศเรียน

Mr.  Chalermdej  Taterian

นักเอกสารสนเทศ

วท.บ.(ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 334

☎ 0-2942-8616 ext. 334

E-mail : libcdt@ku.ac.th

นางสาว ถิรนันท  ดำรงคสอน

Miss  Thiranan  Damrongson

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 331

☎ 0-2942-8616 ext. 331

E-mail : libtnd@ku.ac.th

นาย บดินทร  ผลพันพัว

Mr.  Bordin  Phonphunpao

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1477 ext. 334

☎ 0-2942-8616 ext. 334

E-mail : libbdp@ku.ac.th

นางสาว สุพรรณี  หงษทอง

Miss  Supannee  Hongthong

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 345

☎ 0-2940-6688,0-2942-8616 ext. 345

E-mail : libsnh@ku.ac.th
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นางสาว สุราภรณ  คงผล

Miss  Suraporn  Kongphol

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(พืชไรนา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 336

☎ 0-2942-8616 ext.336

E-mail : libspk@ku.ac.th

นาง อารีย  ธัญกิจจานุกิจ

Mrs.  Aree  Thunkijjanukij

นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญ

วท.ด.(เกษตรเขตรอน)

ม.เกษตรศาสตร

การจัดการสารสนเทศดานการเกษตร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 401

☎ 0-2940-5835,0-2942-8616 ext. 401

E-mail : libarn@ku.ac.th

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Division

ภายใน / internal line : 1477 ext. 324-325,        ☎ 0-2942-8616 ext. 324-325,        7 0-2942-8616

 327-330  327-330 ext. 326

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  / Chief

นางสาว ดลนภา  แววศรี

Miss  Donnapa  Waeosri

บรรณารักษชำนาญการ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 330

☎ 0-2942-8616 ext. 330

E-mail : libdpw@ku.ac.th

นาย ชาญณรงค  เผือกพูลผล

Mr.  Chanarong  Peakpoolpol

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ส.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายใน / internal line : 1777 ext. 325

☎ 0-2942-8616 ext. 325

E-mail : libcrp@ku.ac.th

นาย ประจักษ  สุขอราม

Mr.  Prajak  Sukaram

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภายใน / internal line : 1481 ext. 326

☎ 0-2942-8616 ext. 326

E-mail : libpjs@ku.ac.th

นางสาว รุงอรุณ  ผาสุกสกุล

Miss  Rung-Aroon  Phasuksakul

บรรณารักษ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1477 ext. 329

☎ 0-2942-8616 ext. 329

E-mail : librap@ku.ac.th

นางสาว ศศินพร  นาคเกษม

Miss  Sasinporn  Nakkasam

นักวิชาการคอมพิวเตอร

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 328

☎ 0-2942-8616 ext. 328

E-mail : libspn@ku.ac.th

นาย อภิยศ  เหรียญวิพัฒน

Mr.  Apiyos  Rienvipattana

นักเอกสารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 327

☎ 0-2942-8616 ext. 327

E-mail : libayr@ku.ac.th
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ฝายเทคโนโลยีการศึกษา / Educational Technology Division

ภายใน / internal line : 1477, 1777 ext. 250,        ☎ 0-2942-8616 ext. 250,        7 0-2940-5832

 253, 233, 240-241  253, 233, 240-241

หัวหนาฝายเทคโนโลยีการศึกษา  / Chief

นางสาว ยุพิน  เกียรติสุวิมล

Miss  Yuphin  Kiatsuvimol

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 236

☎ 0-2942-8616 ext. 236

E-mail : libypk@ku.ac.th

นาย ดุสิต  ถวิลนอก

Mr.  Dusit  Thawilnok

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

นศ.บ.(การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1777 ext. 250, 

1481 ext. 312

☎ 0-2940-5832

E-mail : libdst@ku.ac.th

นาง ทรงศิริ  พิมพิเสน

Mrs.  Songsiri  Pimpisen

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ศษ.บ(บริหารการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1777 ext. 240

☎ 0-2940-5832

E-mail : libsrp@ku.ac.th

นางสาว ไพลิน  จิตเจริญสมุทร

Miss  Pillin  Jitjaroensamut

บรรณารักษ

ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1777 ext. 232

☎ 0-2942-8616 ext.232

E-mail :libplj@ku.ac.th

นางสาว วลฌา  อาศัยผล

Miss  Walacha  Arsaipol

นักวิชาการชางศิลปชำนาญการ

ศศ.บ.(ศิลปกรรม)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 1777 ext. 229

☎ 0-2942-8616 ext.229

E-mail : librwa@ku.ac.th

นาง วิลาวัณย  นกยูงทอง

Mrs.  Wilawan  Nokyoongthong

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใน / internal line : 1777 ext. 241

☎ 0-2942-8616 ext. 241

E-mail : libwwk@ku.ac.th

นาย สิงหทอง  ครองพงษ

Mr.  Singtong  Krongpong

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 1481 ext. 233

☎ 0-2942-8616 ext. 233

E-mail : libstk@ku.ac.th
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ฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ / Library Resource Management Division

ภายใน / internal line : 1477 ext. 111-121             ☎ 0-2942-8463             7 0-2942-8463

   

นางสาว สุดารัตน  รัตนราช
Miss  Sudarat  Ratanaraj
บรรณารักษชำนาญการ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 121

☎ 0-2942-8616 ext. 121
E-mail : libsdr@ku.ac.th

นาย กนก  สุขมณี
Mr. Kanok  Sukmanee
บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ม.ธรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 111

☎ 0-2942-8616 ext. 111
E-mail : libknsn@ku.ac.th

นาง กานตรวี  กฤตยากวินธร
Mrs.  Kanrawee  Krithyakwintorn
ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวช.
รร.ตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 120

☎ 0-2942-8616 ext. 120
E-mail : libkrk@ku.ac.th

นางสาว เกวลิน  จริยารัตนกูล
Miss  Kewalin  Jariyarattanakul
บรรณารักษ

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ

ภายใน / internal line : 1477 ext. 119

☎ 0-2942-8616 ext. 119
E-mail : libklj@ku.ac.th

นาง จุไรรัตน  ประสารทอง
Mrs.  Jurairat  Prasarnthong
ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 117

☎ 0-2942-8616 ext. 117
E-mail : libjrp@ku.ac.th

นางสาว จุไรวรรณ  ประสิทธิสุข
Miss  Julaiwan  Prasittisuk
บรรณารักษ

อ.บ.(สารนิเทศศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 119

☎ 0-2942-8616 ext. 119
E-mail : libjwp@ku.ac.th

นาง ทัศนประไพ  เพ็งพินิจ
Mrs.  Tasanaprapai  Pengpinit
ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใน / internal line : 1777 ext. 115

☎ 0-2942-8463
E-mail : libtpr@ku.ac.th

นาง นาถศจี  พันธุใย
Mrs.  Nardsajee  Punyai
บรรณารักษชำนาญการ

กศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-
ศาสตร)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 112

☎ 0-2942-8616 ext. 112
E-mail : libnjp@ku.ac.th

นางสาว นิศากร  สุวรรณจินดา
Miss  Nisakorn  Suvanchinda
ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณารักษศาสตร)
วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1477 ext. 111

☎ 0-2942-8463, 0-2942-8616 ext. 111
E-mail : libnks@ku.ac.th

นาง ประชุมพร  ไทยแท
Mrs.  Prachumporn  Thaitae
ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวท.(การบัญชี)
รร.ดรุณพิทยาพณิชยการ

ภายใน / internal line : 1477 ext.120

☎ 0-2942-8616 ext.120
E-mail : libpct@ku.ac.th

หัวหนาฝายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  / Chief
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นางสาว พรนภา  ตั้งนิติพงศ

Miss  Pornnapa  Tangnitipong

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1477 ext. 118

☎ 0-2942-8462,0-2942-8616 ext. 118

E-mail : libpnp@ku.ac.th

นาง พัชรี  เหลืองอราม

Mrs.  Pacharee  Luangaram

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1477 ext. 117

☎ 0-2942-8616 ext. 117

E-mail : libpal@ku.ac.th

นาง เพ็ญสุภา  แกวพิทยาภรณ

Mrs.  Pensupa  Kaewpitthayaporn

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 1777 ext. 119

☎ 0-2942-8462 ext. 119

E-mail : libsnt@ku.ac.th

นาง มยุรี  สัมมาพรต

Mrs.  Mayuree  Sammaprot

บรรณารักษชำนาญการ

ค.บ.(บรรณรักษศาสตร)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1477 ext. 119

☎ 0-2942-8616 ext.119

E-mail : libmrs@ku.ac.th

นางสาว รติกร  พุทไธสง

Miss  Ratikorn  Puthaisong

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปวช.(การขาย)

ร.ร.เซนตจอหนอาชีวศึกษา

ภายใน / internal line : 1477 ext. 120

☎ 0-2942-8616 ext. 120

E-mail : librkp@ku.ac.th

นางสาว รัสรินทร  เกตุชาติ

Miss  Rusarin  Ketchard

บรรณารักษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-

ศาสตร)

ม.ขอนแกน

ภายใน / internal line : 1777 ext. 119

☎ 0-2942-8616 ext. 119

E-mail : librrk@ku.ac.th

นาง ละออ  รอดมณี

Mrs.  Laor  Rodmanee

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณรักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1777 ext. 424

☎ 0-2942-8616 ext. 424

E-mail : liblar@ku.ac.th

นาง วรรนิภา  รพีพัฒนา

Mrs.  Wannipa  Rapeepattana

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณรักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1477 ext. 116

☎ 0-2942-8616 ext. 116

E-mail : libwnr@ku.ac.th

นาง วราภรณ  ชุมพาลี

Mrs.  Waraporn  Chumpalee

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ค.บ.(บรรณรักษศาสตร)

วค.จันทรเกษม

ภายใน / internal line : 1477 ext. 117

☎ 0-2942-8616 ext. 117

E-mail : libwac@ku.ac.th

นาง วราภรณ  แดงชวง

Mrs.  Waraporn  Dangchuang

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

อ.ม.(บรรณรักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1477 ext. 112

☎ 0-2942-8463

E-mail : libwpd@ku.ac.th

นาง วันเพ็ญ  ปรีตะนนท

Mrs.  Wanpen  Pretanon

บรรณารักษชำนาญการ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1477 ext. 113

☎ 0-2942-8616 ext. 113

E-mail : libwpn@ku.ac.th
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นาง ศรีสุทธา  วิเชียรณรัตน

Mrs.  Srisutta  Wichiannarat

ผูปฏิบัติงานหองสมุดชำนาญงาน

ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)

ม.รามคำแหง

ภายใน / internal line : 1477 ext. 111

☎ 0-2942-8463, 0-2942-8616 ext. 111

E-mail : libstv@ku.ac.th

นาง สุนีย  โลกนิยม

Mrs.  Sunee  Logniyom

บรรณารักษชำนาญการพิเศษ

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ-

ศาสตร)

ม.ธรรมศาสตร

ภายใน / internal line : 1477 ext. 114

☎ 0-2942-8616 ext. 114

E-mail : libsnl@ku.ac.th

นางสาว เสาวภา  จารุสกุล

Miss  Sauwapar  Charusakula

บรรณารักษชำนาญการ

อ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภายใน / internal line : 1477 ext. 118

☎ 0-2942-8616 ext. 118

E-mail : libspc@ku.ac.th
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สำนักประกันคุณภาพ / Office of Quality Assurance
ภายใน / internal line : 4920-4            ☎ 0-2942-8299            7 0-2942-8299 ext. 108  

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

ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

ภายใน / internal line :  4923-24 ext. 105          ☎ 0-2942-8299 ext. 105          7 0-2942-8299 ext. 108

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

ผูอำนวยการ  / Director

นางสาว วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ

Miss  Vilairat  Viriyavibulkij

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ค.ม.(การอุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน / internal line : 4920-4 ext.11

☎ 0-2942-8299 ext.11

E-mail : psdvlv@ku.ac.th

นาง กัลยาณี  รัตนวราหะ

Mrs.  Kanlayanee  Ratanawaraha

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ส.ราชภัฏพระนคร

ภายใน / internal line : 4920-4 ext.13

☎ 0-2942-8299 ext.13

E-mail : psdkyc@ku.ac.th

ฝายบร�หารและธุรการ / Office of the Secretary

ภายใน / internal line : 4923-24 ext. 101-2      ☎ 0-2942-8299 ext. 101-102      7 0-2942-8299 ext. 108

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

นาง มุกดา  เกตุแกว

Mrs.  Mukda  Ketkaew

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ส.ราชภัฏจันทรเกษม

ภายใน / internal line : 4921-4 ext. 21

☎ 0-2942-8299

E-mail : psdmdk@ku.ac.th

นาย ธเนศ  ดาวรุงโรจน

Mr.  Thanate  Daorungroj

นักวิจัย

วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)

ม.เกษตรศาสตร

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน / internal line : 4920-4 ext. 22

☎ 0-2942-8299 ext.22

E-mail : psdtnd@ku.ac.th

ฝายพัฒนาและฝกอบรม

ภายใน / internal line : 4923-24 ext. 106      ☎ 0-2942-8299 ext. 106      7 0-2942-8299 ext. 108

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

นางสาว ณัฏยา  เบาสุภี

Miss  Nattaya  Boutsupee

นักวิชาการศึกษา

ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 4923-4 ext. 31

☎ 0-2942-8299

E-mail : psdnyb@ku.ac.th
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ฝายว�เคราะหขอมูลสารสนเทศ

ภายใน / internal line : 4923-24 ext. 107      ☎ 0-2942-8299 ext. 107      7 0-2942-8299 ext. 108

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

นางสาว นงนาฏ  พัวประเสริฐ

Miss  Nongnart  Puaprasert

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ม.เกษตรศาสตร

ภายใน / internal line : 4920-4 ext. 41

☎ 0-2942-8299

E-mail : psdnnp@ku.ac.th

นาง มณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์

Mrs.  Monphatsorn  Suwannapisit

นักวิชาการศึกษา

ค.บ.(ฟสิกส)

ส.ราชภัฏนครราชสีมา

ภายใน / internal line : 4920-4 ext. 43

☎ 0-2942-8299

E-mail : psdmps@ku.ac.th
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สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ผูจัดการ / Manager

 นาง สุวรรณา  ธุวโชติ วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภายใน / internal line : 2020

 Mrs.  Suwanna  Thuvachote ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2940-5501-2

 รศ. / Assoc.Prof. เศรษฐศาสตรสหกรณ,การตลาดสหกรณ  E-mail : kup@ku.ac.th

  ระเบียบวิธีวิจัย

 ผูประสานงาน  

 นาง สกุลพัชร  ปุจฉากร วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)23 ภายใน / internal line : 2019-2021

 Mrs.  Sakulpach  Pujchakarn วค.หมูบานจอมบึง ☎ 0-2940-5501-2

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

สำนักพิมพมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร / Kasetsart University Press

ภายใน / internal line : 2019-2021         ☎ 0-2940-5501-2         7 0-2940-5501-2,0-2942-8056

 E-mail : kup@ku.ac.th  URL : http://kup.ku.ac.th/
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สถานีว�ทยุมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูอำนวยการสถานี  / Director

นาย อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ

Mr.  Anuporn  Suwanvajokkasikij

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

[การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน]

ภายใน / internal line : 1634-5 ext. 111

☎ 0-2942-8070

E-mail : anuporn.s@ku.ac.th

หัวหนาสถานีวิทยุ  

นาย กิตติ  สิมศิริวงษ

Mr.  Kitti  Simsirivong

อาจารย / Lecturer

วท.ม.(เกษตรศาสตร)23

ม.เกษตรศาสตร

[การติดตามประเมินผล]

ภายใน / internal line : 1634-5

☎ 0-2942-8069-71

E-mail : kitti.s@ku.ac.th

ผูชวยหัวหนาสถานีวิทย ุ 

นาย ไพโรจน  สังขเดช

Mr.  Pairoj  Sungdech

ผศ. / Assist.Prof.

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.เกษตรศาสตร

[การผลิตสื่อ]

ภายใน / internal line : 1634-5

☎ 0-2942-8069-71

E-mail : eatpas@ku.ac.th

สถานีว�ทยุมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร ขอนแกน / KU.Broadcasting (Khonkaen)

☎ 0-4324-2728                      7 0-4323-5220

URL : http://radio.ku.ac.th

หัวหนาสถานีวิทยุ  

นาย ชัยวุฒิ  มาฆพงษ

Mr.  Chaiwut  Makapoung

ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา)

ม.รามคำแหง

[โสตทัศนูปกรณ]

☎ 0-4324-2728

ผูชวยหัวหนาสถานีวิทยุ  

นาย สมพงษ  สิบรัมย

Mr.  Sompong  Sibrum

ม.ศ.3

รร.กัลยาณวัตร

☎ 0-4323-5220

สถานีว�ทยุมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน / KU.Broadcasting (Bangkhen)

ภายใน / internal line : 1634-5 ext. 113-115       ☎ 0-2942-8068-71       7 0-2579-7272

URL : http://radio.ku.ac.th/
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สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หัวหนาสถานีวิทย ุ 

นาย สุเมธ  ศิรินิรันดร

Mr.  Sumeth  Sirinirund

ผศ. / Assist.Prof.

วท.บ.(เกษตรศาสตร)

ม.เกษตรศาสตร
☎ 0-5349-1862

ผูชวยหัวหนาสถานีวิทย ุ 

นาย ชัยวัฒน  จอมเมือง

Mr.  Chaiwat  Jommuang

ม.ศ.3

รร.เทพศาสตร
☎ 0-5349-1863

สถานีว�ทยุมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร สงขลา / KU.Broadcasting (Songkhla)

☎ 0-7433-3582                      7 0-7433-3582

สถานีว�ทยุมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร เช�ยงใหม / KU.Broadcasting (Chiang-Mai)

☎ 0-5349-1862                      7 0-5349-1863

URL : http://radio.ku.ac.th

หัวหนาสถานีวิทย ุ 

นาย ประภาส  แกวพิบูลย

Mr.  Prapass  Kaewpiboon

M.Agr.(Agriculture)

Auburn U., Alabama, USA
☎ 0-7433-4178

ผูชวยหัวหนาสถานีวิทย ุ 

นาย ลิขิต  สุวลักษณ

Mr.  Likit  Suwaluck

ศศ.บ.(บริหารการศึกษา)

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
☎ 0-7433-3582
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 ผูอํานวยการฝายตลาด  / Director of Marketing Department

 นาย กําพล  อดุลวิทย Ph.D.(Agricultural Economics) ☎ 0-2579-1175

 Mr.  Kamphol  Adulavidhaya Purdue U., USA E-mail : kamphol_a@hotmail.com

 ศ. / Prof.  

 ผูจัดการขาย กรุงเทพฯ  / Sales Manager, Bangkok

 น.ส. สุภัทรา  ลิ้มประภากรชัย บธ.ม.(การตลาด) ☎ 0-2579-4747

 Miss  Supatra  Limprapakornchai ม.รามคําแหง

 ผูจัดการรานโครงการหลวง  / Royal Project Shops Manager ☎ 0-2579-1175, 0-2579-5142

 นาง มัทนา  แกวกระจาง ศศ.บ.(นิเทศศาสตร) 

 Mrs.  Matthana  Kaewkrajang ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ผูจัดการการเงินและบัญชี  / Finance and Accounting Manager

 นาย ธนะชัย  เครือสินธุ บช.บ.(บัญชี) ☎ 0-2579-1175, 0-2579-5142

 Mr.  Thanachai  Kruasin ม.ธรรมศาสตร E-mail : thanachai bkk50@hotmail.com

 งานธุรการฝายวิจัย   ค.บ.(ภาษาไทย) ☎ 0-2942-7030-1

 นาง มณีรัตน  ระลึกชอบ วค.พระนคร E-mail : aum09032@yahoo.com

 Mrs.  Maneerat  Ralugchob

 งานธุรการฝายตลาด   ค.บ.(คหกรรมศาสตร) ภายใน / internal line : 1235

 น.ส. ศิริพร  ออนประเสริฐ วค.สวนดุสิต ☎ 0-2579-1175, 0-2579-5142,

 Miss  Siriporn  Onpraseth      0-2942-8656-9

มูลนิธ�โครงการหลวง / Royal Project Foundation
ภายใน / internal line : 1235              ☎  0-2942-8656-9, 0-2579-4747              0-2561-4285-6

URL : http//www.royalprojectthailand.com
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มูลนิธ�มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร  / Kasetsart University Foundation
ภายใน / internal line : 4826  0-2942-8165  0-2942-8165

E-mail : o.kuf@ku.ac.th  URL : http://www.kuf.ku.ac.th/

 ประธานกรรมการ  

 นาย ปราโมทย  ไมกลัด U. of California, USA ภายใน / internal line : 4400

 Mr.  Pramot  Maiklud  ☎ 0-2942-8184

 วิศวกรรมชลประทาน  

 กรรมการและเลขาธิการ  

 นาย วุฒิชัย  กปลกาญจน M.S.(Mechanical Engineering)23 ภายใน / internal line : 4406

 Mr.  Vudtechai  Kapilakanchana Fairleigh Dickinson U., USA ☎ 0-2942-8180

 รศ. / Assoc.Prof. [Dynamic System and Control] 

 กรรมการดานทุนการศึกษา  

 นาย ไพบูลย  ไพรีพายฤทธิ์ กส.ม.(พฤกษศาสตร) ภายใน / internal line : 4826 

 Mr.  Paiboon  Paireepairit ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2942-8165

   

 ผูจัดการและกรรมการเหรัญญิก  

 นาย สรสิทธิ์  วัชโรทยาน Ph.D.(Soil Science) ภายใน / internal line : 4826

 Mr.  Sorasith  Vatcharotayan Oregon State U., USA ☎ 0-2942-8165

   E-mail : sorasithvacha@hotmail.com

 ผูชวยผูจัดการ  

 นาง ประวีรรัชย  เลาหบูรณะกิจ วท.บ.(จิตวิทยา) ภายใน / internal line : 4826

 Mrs.  Praveeruch  Laohaburanakij ม.รามคําแหง ☎ 0-2942-8165

   E-mail : praveeruch@hotmail.com
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สหกรณออมทรัพย มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด / 

Kasetsart University Saving and Credit Cooperative Ltd.

ภายใน / internal line : 1580, 1588          ☎ 0-2579-5561-4          7 0-2579-7521

URL : http://www.coop.ku.ac.th

 ผูจัดการ / Manager

 น.ส. สมศรี  หลิมตระกูล บธ.ม. ภายใน / internal line : 1580

 Miss  Somsri  Limtrakool ม.เกษตรศาสตร ☎ 0-2579-5561-4 ext. 41  

 รองผูจัดการ / Deputy Manager

 นาย วิเชียร  สลากรธนวัฒน ศศ.ม.(การบริหารธุรกิจ)23 ภายใน / internal line : 1580

 Mr.  Vichien  Salakornthanawat ม.ราชภัฏพระนคร ☎ 0-2579-5561-4 ext. 42
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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)

โทรศัพทที่ควรทราบ
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ก

ดรรชนี

กชกร ธรรมโอรส 294 

กชกร สุรเนาวรัตน 225 

กชนันท ปานคลัง 26

กชพรรณ สุวรรณสาร 172

กนก สุขมณี 449

กนกพจน อารีกุล 179

กนกพร นุมทอง 121

กนกพร พูลประพันธ 390

กนกพร เพชรดี 83

กนกรัตน เศวตเศรนี 162

กนกวรรณ ขาวดอน 104

กนกวรรณ จันทรเจริญชัย293, 296, 308

กนกวรรณ แดงค้ำคุณ 401

กนกวรรณ ถนอมจิตร 77

กนกวรรณ นกวอน 87

กนกวรรณ บางนอย 338

กนกอร นันทจินดา 235

กนิฐพร พวงสมบัติ 370

กนิษฐา ชิตชาง 328

กมลชัย ตรงวานิชนาม 337

กมลทิพย ประสมเพชร 83

กมลธรรม เลิศอุปถัมภ 22

กมลพร มาแสวง 187

กมลวรรณ เขียวรจนา 443

กมลวรรณ แจงชัด 366

กรกช เจริญสุข 259

กรกฎ วิจิตรพงศ 94

กรกฎา นักคิ้ม 250

กรกต ดำรักษ 390

กรไชย กรแกวรัตน 354

กรทิพย วัชรปญญาวงศ 368

กรรชิต บุญสุวรรณ 259

กรรณิกา คงสาคร 162

กรรณิกา คำดี 26

กรรณิกา ชัชวาลวานิช 188

กรรณิกา พุมสาหราย 86

กรรณิกา มิตรปลอง 89

กรรณิการ ดวงมาลย 169

กรรณิการ ธีรเวชเจริญชัย 259

กรรณิการ ศิริภัทรประวัติ 346

กรรณิการ สัจจาพันธ 73

กรรมมันต ชูประเสริฐ 207

กรรวี บุญชัย 252, 290

กรองแกว อามาตยเสนา 428

กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์ 12

กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์ 252

กรัยวิเชียร นอยวิบล 260

กรุณา วงษกระจาง 402

กฤตยา ณ หนองคาย 131

กฤตยา เพชรผึ้ง 392

กฤติยา เรวัต 260

กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี 136

กฤษฎา บำรุงกิจ 338

กฤษฎา โพธิรักษ 40

กฤษณ พลอยโสภณ 441

กฤษณ วันอินทร 185

กฤษณะ เต็มตระกูล 398

กฤษณะ ไวยมัย 200

กฤษณะ สีดานุพนธ 260

กฤษณะ อวมทอง 158

กฤษณา จริยโกศล 51

กฤษณา ชมภูแดง 29

กฤษณา ชินสิญจน 260

กฤษณา ไพศาล 256

กฤษณา โภคพันธ 260

กฤษณา แสงประไพทิพย 344

กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 316

กลาณรงค ศรีรอต 363, 408

กองกิติ พูสวัสดิ์ 228, 235

กอโชค จันทวรางกูร 219

กอบกาญจน เผือกชอุม 381

กอบกุล จามรนาค 22

กอบกุล สรรพกิจจำนง 251

กอบเกียรติ ผองพุฒิ 212

กอบศักดิ์ วันธงไชย 152

กอบสุข บุญปาล 260

กังวาลย จันทรโชติ 107

กังสดาล เชาววัฒนกุล 333

กังสดาลย บุญปราบ 111

กัญจน แกวมงคล 354

กัญจนนรี ชวงฉ่ำ 185

กัญจนา ธีระกุล54, 169, 383 

กัญญภา สถาพร 143

กัญญา บุนนาค 35

กัญญา รัตนวราหะ 294

กัญญาภัค จันทรมีชัย 243

กัญญาภา อรามรักษ 315

กัญญารัตน แกวคง 34

กัญญาวีร ธรรมจินดา 260

กัญธรัศม วัลยเครือ 362

กัณชลี จงรักวิทย 188

กัณฑิมา เนียมโภคะ 260

กัณทิมา โอชารส 414 

กันตภณ คูหาพัฒนกุล 162

กันทิมา จันทรอำไพ 294

กันทิมาณี ประเดิมวงศ 188

กันย สุนยี่ขัน 162

กัมปนาท เพ็ญสุภา 300 

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 300

กัลยกร ทัดนำธง 429

กัลยาณี บรรจงจิตร 183

กัลยาณี บุญกอง 243

กัลยาณี รัตนวราหะ 452

กัลยาณี สุวิทวัส 422

กัษมาพร ปญตะบุตร 400

กาจ ศุภผล 207
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กาญจนเขจร ชูชีพ 146

กาญจนพันธุ สุขวิชชัย 214

กาญจนา ขันติศิริ 410

กาญจนา ทองเครือ 104

กาญจนา ทุยเวียง 226

กาญจนา ปาลศรี 338

กาญจนา พงษโสภา 436

กาญจนา พัฒธนานุรักษ 107

กาญจนา วสุสิริกุล 443

กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 301 

กาญจนา สมรวิบูลย 243

กาญจนา สุทธิแพทย 26

กาญจนา อิ่มศิลป 348

กานดา บุญมี 284

กานดา  สกุลธนะศักดิ์  มัวร 260

กานดิส สุดสาคร 204

กานตรวี กฤตยากวินธร 449

กาวิล นันทกลาง 354

กำจัด รื่นเริงดี 104, 394

กำพล อดุลวิทย 457

กิ่งกนก ชวลิตธำรง 331

กิ่งกานท พานิชนอก 423 

กิ่งแกว รักษประศาสน 36

กิจจา อุไรรงค 359

กิจโชติ นันทนสิริวิกรม 315

กิจพัฒน ภูวรวรรณ 219, 241 

กิตญา ศรีทองคำ 45

กิตติ เครือมณี 134

กิตติ สิมศิริวงษ436, 440, 455 

กิตติกร ธรรมวิริยะศิริ 260

กิตติชัย ดวงมาลย 381

กิตติพงศ ตรีตรุยานนท 416

กิตติพงศ วรรณราช 243

กิตติพร บุญกอง 287, 288

กิตติมา ฉัตรวงศวาน 164

กิตติยา ขุมทอง 442, 444

กิติชัย รัตนะ 154

กิติพงศ ตั้งกิจ 150

กิติพงษ รัตนาภรณ 363

กิติมา อินทรัมพรรย 117, 130

กิริยา กุลชนะรัตน 92

กีรติ แสงแจม 198

กุมุท สังขศิลา 56

กุลนิภัทร ทัพแสง 410

กุลนิษฐ ภวพงศสุภัทร 338

กุลพัชฌาณ หงษวิวัฒน 51

กุลพันธ พิมพสมาน 179

กุลภวา จามรมาน 214

กุลภา กุลดิลก 301, 309

กุลวดี ตันฮะเส็ง 29

กุลวดี เตลิงคพันธ 44

กุลวดี มกราภิรมย 131

กุสุมา ประนิช 19

กุสุมา สายสนิท 53, 54, 55

เกงกิจ กิติเรียงลาภ 328

เกตุกานต กอเกิดสกุล 419

เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ 67, 415

เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร 359

เกรียงไกร สถาพรวานิชย 109 

เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ 207

เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ 346

เกล็ดแกว กมลวิมานฐาพร 389

เกวลิน จริยารัตนกูล 449

เกวลิน ศีลพิพัฒน 332

เกวลี เพชราทิพย 121

เกศริน พุมขู 362

เกศวรีย ดีดพิณ 243

เกศศิณี ตระกูลทิวากร 396, 404

เกศสิรินทร แพทอง 36 

เกศินี คุณค้ำชู 36

เกษกนก ศิรินฤมิตร 354

เกษตร สุเตชะ 338

เกษม กาหลง 440

เกษม ทับทิมศรี 118

เกษม โรจนวิบูลย 36

เกษม วงคแสน 431

เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 411

เกษร กลาขยัน 19

เกียรติไกร อายุวัฒน 207, 230

เกียรติทวี ชูวงศโกมล 172

เกียรติพงศ อินตะเสน 104

เกียรติยุทธ กวีญาณ 214

เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ 337

เกื้อกูล อุตรารัชตกิจ 145

แกว กาแกว 260 

แกวจุฑา นาคประกอบ 194

โกเมนทร ชินวงศ 120

โกวิท ซังพุก 252, 290

โกวิท วงศสุรวัฒน 332 

โกวิทย พิมพวง 128, 138

โกศล เกิดโภคทรัพย 423

โกศล เจริญสม 66

โกศล รัตนจินดา 63

ขจร กอบสันเทียะ 338

ขจร ฝายเทศ 136

ขนิษฐา ใจมโน 130

ขนิษฐา พิมลสวัสดิ์ 63

ขนิษฐา พูนผลกุล 69

ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข 356 

ขนิษฐา วัชราภรณ 368

ขวัญใจ ชูกิจคุณ 25, 26 

ขวัญชัย ดวงสถาพร 146

ขวัญชัย ลัดดาวัลย 261

ขวัญตา ชางทอง 384

ขวัญพิชา สังขนอย 143

ขวัญเมือง สุจริต 294

ขวัญฤดี รัตนชู 243

ขวัญฤทัย สีเทียนสุข 22

ขวัญสกุล เต็งอำนวย 96

ขวัญหทัย ทนงจิตร 422

เขมะฑัต วิภาตะวนิช 193, 200

คงกฤช รักษสังข 42

คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 354

คชพล จาตุรันตรัศมี 338

คชาพร ปญญานะ 158

คณพล จุฑามณี 174
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คณิตา ตังคณานุรักษ 381

คณิศร สัจจะธีระกุล 26

คทารัตน ชูศรีเอี่ยม 182

คมกริช แมนยำ 261

คมกฤษณ สิงหใจ 96 

คมสัน จีราคม 22

คมสัน หงภัทรคีรี 115

คมสันต หงษสมบัติ 214

ครรชิต สุตันติราษฎร 67

ครศร ศรีกุลนาถ 177

คริษฐา ยังเสถียร 243

คัทลียา จิรประเสริฐกุล 316

คัมธิกา เนินลพ 261

คัมภีร พัฒนะธนัง 353

คารมย คูประดิษฐ 338

คุณยุต เอี่ยมสอาด 207

คุณากร หมั่นเพ็งยัง 36

เครือวัลย ทองสงศรี 427

เครือวัลย ปาวิลัย 261

แคทลียา ดาวสุด 162

ฆนิศา รุงแจง 220

ฆรณี ตุยเต็มวงศ 169

งามจิตร โลวิทูร 400, 405

งามทิพย ภูวโรดม 373

งามลมัย ผิวเหลือง 322, 325

จงกล แกนเพิ่ม 251, 287

จงกลนี สุนทรสีมะ 169

จงกลลดา พลายดี 83

จงจิตต เค็งสม 397

จงรัก วัชรินทรรัตน 151

จตุพร กุลอึ้ง 177

จตุพร คงทอง 387

จตุพร บานชื่น 332

จตุพร หนูสุด 354

จตุพล อังศุเวช 315

จตุรงค วงศสนิท 357 

จตุรวิทย พิมพทอง 51

จตุวิทย แกวสุวรรณ 121, 136

จนัธ นิยมสุจริต 338

จรรยา กุลบาง 29

จรรยา จัตตานนท 379

จรรยา เจตนาเสน 164

จรรยา สมิงวรรณ 261

จรวย สุขแสงจันทร 115

จรัล เห็นพิทักษ 417

จรัลวิไล จรูญโรจน 130

จริน โอษะคลัง 179

จรินธร ไพศาลสิทธิกานต 121

จรินธร เฮงบานแพว 118

จริยา จันทรไพแสง 66

จริยา สุพรรณ 137

จรุวรรณ พฤกษติกุล 384

จรูญศักดิ์ สวนสวรรค 34

จเร เลิศสุดวิชัย 200, 427

จวงจันทร ดวงพัตรา 75

จักร แสงมา 164

จักรกฤษณ ชำนาญกิจ 338

จักรกฤษณ พจนศิลป 301, 309

จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 190

จักรพงศ อิทธิกุล 261

จักรพันธ แกวสามเรือน 314

จักรพันธ ศิริเจริญศรี 164

จักรพันธ อรามพงษพันธ 228

จันทนา นันทวาทการ 354

จันทนา ปานตั้น 36

จันทนา ไพรบูรณ 109

จันทนา หอมกลุน 26

จันทนี ตันติเวสส 158

จันทนี รุงเรืองพิทยากุล 214

จันทปภา วิชิตชลชัย 261

จันทรจิรา ภวภูตานนท 354

จันทรทรา สายแกว 194

จันทรทิพย ซื่อสัตย 368

จันทรธา วงษอูทอง 186

จันทรเพ็ญ กรอบทอง 410

จันทรเพ็ญ แสงประกาย 404

จันทรเพ็ญ ธำรงพิรุณ 313

จันทรแรม รูปขำ 392

จันทรวิภา บุญอินทร 392

จันทรศิริ สิงหเถื่อน 227

จันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร 402, 406

จันทรา ศรีสมวงศ 107

จันทวรรณ อนันตประยูร 131

จันทิมา พฤกษากร 352

จันทิมา พันธนิตย 384

จารึก สิงหปรีชา 294, 301, 308 

จารุณี พรมแสน 46

จารุณี สอนนอย 57

จารุณี สุริยะวงศไพศาล 121

จารุนีย วรรณสิทธิ์ 322

จารุภา วิภูภิญโญ 96

จารุมาลย ตรีมาศ 261

จารุมาศ เมฆสัมพันธ 109

จารุวรรณ ภูชาง 243

จารุวรรณ สมบัติภิรมย 415

จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ 66

จำนงค แถวจันทึก 51

จำนงจิต ผาสุข 353

จำนงรักษ อุดมเศรษฐ 81, 86

จำรัส เพิดขุนทด 432

จำรัส ลิ้มตระกูล 165, 395

จำเริญ เที่ยงธรรม 83

จำเริญศักดิ์ ปุหิ้น 175

จำลอง เจียมจำนรรจา 16

จิณณวัตร มั่นทรัพย 134

จิดาภา เนติบัณฑิต 261

จิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ 366

จิตตินันท บุญสถิรกุล 250

จิตติมา เจริญสุข 194

จิตติมา นิลแนม 410

จิตติมา พิศาภาค 261
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จิตติมา อายุตตะกะ 115

จิตธนา โตนดดง 427

จิตรกร วิริยารัมภะ 355

จิตรทัศน ฝกเจริญผล 200

จิตรลดา สมทรัพย 162

จิตราภรณ ฟกโสภา 115

จิตริณีย หลอวิจิตร 47

จิตฤทัย เมาไธสง 194

จิตศิริ ราชตนะพันธุ 370

จินดา ขันทอง 96

จินดา คุมงาน 240

จินดารัฐ วีระวุฒิ 75

จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 188

จินตนา กลิ่นกลั่น 338

จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 257, 288

จินตนา สมศรี 104

จินตนา สและนอย 115, 432

จินตนาพร เลิศยานยงค 72

จิรดา บุญอารยะกุล 261

จิรธนา อินโต 420

จิรนันท บำรุงธรรม 36

จิรนันท บุญเรือน 262

จิรพร ธนะรัชติการนนท 122

จิรพรรณ เรืองฤทธิ์ 435

จิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ 179

จิรวัฒน วีรังกร 25

จิรวัฒนา จตุรงคกร 381 

จิรศักดิ์ วงศเอกบุตร 179

จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข 207

จิระนันท รัตนพันธุ 172

จิระภา มงคลนาวิน 122

จิระวัฒน กณะสุต 212

จิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ 338

จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร 111

จิราพร โหมาศวิน 23 

จิราภรณ จิตรแจง 384

จิราภรณ ไตรศักดิ์ 108

จิรายุทธ หรรษาพันธุ 122

จีมา ศรลัมพ 226

จีรนันท ธราพร 384

จีรภา หาญณรงค 51

จีรภา หินซุย 111 

จีรวรรณ จีรวรางกูร 379

จีรวรรณ มณีโรจน 111

จีระวรรณ เกษสิงห 246

จุฑา พิชิตลำเค็ญ 228

จุฑา มุกดาสนิท 111

จุฑาทิพ คลายทับทิม 331

จุฑาทิพย ภัทราวาท 305, 307

จุฑาภรณ สินสมบูรณทอง 186

จุฑามณี แสงสวาง 416

จุฑามาศ นามสูงเนิน 121

จุฑามาศ บัตรเจริญ 252

จุฑามาศ ปนลาย 322

จุฑามาศ เพ็ชรพวง 85

จุฑามาศ รักชุม 440

จุฑามาศ ลีระกุล 36

จุฑามาศ สกุณาศิริโชคสกุล 377

จุฑามาส รัตนคุณูประการ 339

จุฑาวดี จันทรพักตร 195

จุรีย ปานกำเหนิด 350 

จุไร เกิดควน 19

จุไรพร รอดเชื้อ 72

จุไรรัตน ประสารทอง 449

จุไรรัตน อินทรโอสถ 438

จุไรวรรณ ประสิทธิสุข 449

จุฬมณี สุทัศน ณ อยุธยา 133

จุฬารัตน วัฒนะ 256

จุฬาลักษณ จารุนุช 399

เจดีย เต็มวิจิตร 355

เจตวีย ภัครัชพันธุ 207

เจตษฎา อุตรพันธ 75

เจนพล พลังธนสุกิจ 220

เจริญ กระบวนรัตน 48, 252

เจริญ ทองมา 346

เจริญ ทิวโคกสูง 177

เจริญพร เพ็ชรกิจ 132

เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ 76

เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 357

เจษฎา เจียระนัย 253

เจษฎา โพธิรัตน 170

เจษฎา วงคพรหม 145

เจษฎาภรณ สิริพัชโรธรณ 72

เจียมจิตร ชวากร 91

ฉลองชัย แบบประเสริฐ 77

ฉลองศรี พิมลสมพงศ 133

ฉลาดพันธุ โรจนพันธ 427

ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 174

ฉัตรชัย จรูญพงศ 48

ฉัตรชัย ไทยทุงฉิน 113

ฉัตรชัย เปสี 162

ฉัตรชัย พวงพลับ 89 

ฉัตรดนัย จิระเดชะ 226

ฉัตรพงศ บาลลา 421

ฉัตรพร วิชิตนาค 104

ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท 96

ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์247, 284, 287 

ฉันทนา กอพยัคฆินทร 366

เฉลิม ขุนทอง 150

เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 350

เฉลิมชัย ตระกูลผุดผอง 220

เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ 73

เฉลิมเดช เทศเรียน 446

เฉลิมพล กาญจนวรินทร 179

เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ 431

เฉลิมพล เปลงสะอาด 208

เฉลิมพล ภูมิไชย 76

เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 355

เฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย 35

เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไมไพร 201

เฉลียว ศาลากิจ 346

ไฉไล ศักดิวรพงศ 327, 335
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ชญานิน ภูเจริญ 262

ชฎาภรณ แซตั้ง 44

ชฎามาศ จิตตเลขา 423

ชนมณี ทองใบ 329

ชนะ รักษศิริ 228, 231

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม 91

ชนัสสา นันทิวัชรินทร 373

ชนาธิป อุทัย 204

ชนิกา สันติวัฒนธรรม 44

ชนิกานต ยิ้มประยูร 318

ชนิกานต วังวิเศษกุศล 292

ชนิดา พุมชื่น 146

ชนินทร ตรงจิตภักดี 198, 239 

ชนินทร ติรวัฒนวานิช 349

ชนินทร ปญจพรผล 204

ชนินทร โสรถาวร 158

ชนิศวรา เลิศอมรพงษ 247

ชเนตตี จันทิก 339

ชมดาว สิกขะมณฑล 402

ชมนาด เลิศไกร 349

ชมพู สิงโสภา 195

ชมพูนุท วรากุลวิทย 165

ชไมพร อักกาญจนวาณิชย 112

ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 440

ชไมภัค เตชัสอนันต 122, 140

ชยกฤต สินธุสิงห 355

ชยันต พิภพลาภอนันต 296

ชยุตรา สุดาเทพ 322

ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ 172

ชลธิชา กอเกิด 290

ชลธิชา นุมหอม 165

ชลลดา หลวงพิทักษ 296

ชลลดา อยูเย็น 138

ชลวิช สุธัญญารักษ 133

ชลอ ปรีสวัสดิ์ 208

ชลอ รอดลอย 128

ชลอ ลิ้มสุวรรณ 109

ชลาธิป สมาหิโต 247

ชลิดา เนียมนุย 204

ชวนันท โกยสกุล 122

ชวลิต กิตติชัยการ 207, 232

ชวลิต วิทยานารถไพศาล 362

ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน 183 

ชวลิต ฮงประยูร 60

ชวาพร ศักดิ์ศรี 316

ชองนาง ชาสิงหแกว 435

ชอทิพย เวียงสงค 18

ชอลัดดา เที่ยงพุก 400

ชัชชญา จันทรหอม 339

ชัชชฎา นันโต 240

ชัชชัย ตันตสิรินทร 154

ชัชชารีย มากรุน 391

ชัชพล ชังชูู 208, 238

ชัชพันธ ขำญาติ 228

ชัชรัตน สีน้ำเงิน 23

ชัชรี แกวสุรลิขิต 104, 109

ชัชวัสส แกวขาว 436

ชัชวาล จันทราสุริยารัตน 176

ชัชวาลย กุลโกวิท 262

ชัชวาลย ชิงชัย 120

ชัญญา เกงระดมกิจ 353

ชัยชนะ กาญจนอักษร 389

ชัยณรงค สกุลแถว 377

ชัยณรงค สหัสสานนท 391

ชัยเทพ พูลเขตต 350

ชัยพร ใจแกว 201

ชัยพร สามพุมพวง 411

ชัยภัทร คงแกว 73

ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 83

ชัยยะ เหลืองวิริยะ 179

ชัยยากร จันทรสุวรรณ 208

ชัยยุทธ ปวีณเมธา 428

ชัยโย กาญจนอักษร 104

ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 257

ชัยวัฒน กิตติกูล 169

ชัยวัฒน ขยันการนาวี 212

ชัยวัฒน คลังทอง 420

ชัยวัฒน จอมเมือง 456

ชัยวัฒน ชัยกุล 16, 215

ชัยวัฒน บำรุงจิตต 262

ชัยวัฒน บุญแกววรรณ 83

ชัยวัฒน สุทธิวิเศษ 47

ชัยวุฒิ มาฆพงษ 455

ชัยสิทธิ์ ทองจู 415, 417

ชาคริต วัชโรภาส 183

ชาญ เขตจัตุรัส 162

ชาญชัย ขันติศิริ 242, 253

ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล 305

ชาญณรงค ตั้งคณาทรัพย 421

ชาญณรงค เผือกพูลผล 447

ชาญณรงค ไวยพจน 220

ชาญวิทย แกวตาป 83

ชาญเวช ศีลพิพัฒน 208

ชาตรี ฝายคำตา 247

ชาติ เจียมไชยศรี 225

ชาติชาย อมิตรพาย 253

ชานนท จันทรา 247, 289

ชาริณี หวาจีน 262

ชิดชนก สายชุมอินทร 427

ชิดชม ฮิรางะ 396, 400, 407

ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ 78

ชิราวุฒิ เพชรเย็น 373

ชีพสุมน รังสยาธร 257

ชีวารัตน พรินทรากูล 188

ชีวิน มัลลิกะมาลย 327

ชื่นจิตต แจงเจนกิจ 95

ชื่นใจ นาเมืองรักษ 262

ชุติมน ศรีนวกะตระกูล 323

ชุติมา ชวลิตมณเฑียร 69

ชุติมา เทพเฉลิม 194

ชุติมา ไวศรายุทธ 361, 372

ชุติมา ศิริจันทรา 186

ชุมพล ศรีทอง 113 

ชุรภา ธีรภัทรสกุล 170

ชุลีณี พาหุรัตน 262
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ชุลีพร นาคพวง 76

ชุลีพร เปยมสมบูรณ 95

ชุลีรัตน จรัสกุลชัย 183 

ชูเกียรติ การะเกตุ 215

ชูเกียรติ รักซอน 53, 55

ชูชีพ พิพัฒนศิถี 296

ชูโชค ชูเจริญ 53

ชูศักดิ์ จอมพุก 60

เชฏฐ สาทรกิจ 78

เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ 115

เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ 179

เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล 332

โชคชัย ธีรกุลเกียรติ 370

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 421

โชติกา หยกทองวัฒนา 172

ไชยยันต เกษรดอกบัว 346 

ไชยวัฒน กล่ำพล 198, 233

เฌอมาลย วงศชาวจันท 78

ญาณากร จันทวี 48

ญาดา คุมแกว 262

ฐากร สายขุนทด 76

ฐากูร เหมยะรัตน 262

ฐานิตา แสงธรรมประทีป 30

ฐานุตรา รัฐธีร 158

ฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ 118 

ฐาปณีย แสงสวาง 291, 292

ฐาปนีย ธัญญพานิช 262

ฐิดารัตน สุเภากิจ 427

ฐิตาภรณ เดือนฉาย 23

ฐิตารีย ดิฐไชยพงศ 339

ฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ 283

ฐิติมา รุงรัตนาอุบล 190

ฐิติรัตน ปทุมมาศ 30

ฐิติรัตน สุพลธวณิชย 118

ฐิติวรรณ ศรีนาค 201, 240

ฐิติวัฒน สืบสุวงศ 198 

ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี 317, 320

ฐิติศักดิ์ แซเตีย 89

ณกัญภัทร จินดา 363

ณฐนันท พรหมพา 344

ณฐรัช อายุสุข 294

ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ 293, 305

ณรงค เขียนทองกุล 134 

ณรงค วงศกันทรากร 175

ณรงค วีระไวทยะ 109

ณรงค สมพงษ 251

ณรงค สิงหบุระอุดม 80

ณรงค อาบกิ่ง 377

ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 387, 417

ณรงคเดช เถกิงเกียรติ 91 

ณรงคศักดิ์ เทียมถนอม 53

ณรงคศักดิ์ สงเคราะหราษฎร 398

ณรงชัย บุญศรี 421

ณรงพน ไลประกอบทรัพย 315

ณัชชา สุดลาภา 262

ณัชชารีย พิมพธนากานต 244

ณัฎฐา เสนีวาส 174

ณัฎฐิณี ทะนะแสง 63

ณัฏฐ พิชกรรม 77

ณัฏฐกา หอมทรัพย 215

ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี 136

ณัฏฐวิชิดา เลิศพงศรุจิกร 257

ณัฏฐา คงแชมดี 23

ณัฏฐิกา โกฎแสง 339

ณัฏยา เบาสุภี 452

ณัฐ มาแจง 212

ณัฐ สมณคุปต 82

ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 253, 290

ณัฐกันต สุขชื่น 122

ณัฐกันย ชินนรานันทน 94

ณัฐกานต นิตยพัธน 363

ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ 377

ณัฐชพร ทองดอนแชม 394

ณัฐชยา อยูคง 379

ณัฐฐากร ถนอมตน 263

ณัฐณรัน ตรีวิจิตรเกษม 180

ณัฐณิชา รื่นบุญ 263

ณัฐดนย รุงเรืองกิจไกร 368

ณัฐทลิกา กาลมิตร 34

ณัฐธนิน ธรรมนราทิพย 63

ณัฐธยาน คงวงศวาลย 23

ณัฐธยาน ดอกแกว 143

ณัฐธิภา เค็งสม 294

ณัฐนรี อินทอง 377

ณัฐนันท ตาบเพ็ชร 122

ณัฐนันท ปญจวรญาณ 173

ณัฐเนตร ศรีตระกูล 339

ณัฐพงศ สุโกมล 253, 432

ณัฐพงศ อัคริมาจิรโชติ 349

ณัฐพร ฉัตรแถม 179

ณัฐพร แซคู 34

ณัฐพล พจนาประเสริฐ 301

ณัฐพล พันธุภักดี 94

ณัฐพล เมืองทอง 339

ณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี 413

ณัฐภาส ผูพัฒน 401

ณัฐยา แกวมุกดา 253

ณัฐวัฒน คลังทรัพย 394

ณัฐวีณ บุนนาค 331, 336

ณัฐวุฒิ ขวัญแกว 193, 215

ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 91

ณัฐวุฒิ ชินธเนศ 215

ณัฐวุฒิ นันทปรีชา 406, 444

ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน 359

ณัฐศักดิ์ บุญมี 208

ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล 348

ณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ 23

ณิชกมล แกนเพิ่ม 263

ณิชนันทน   โภชนุกูล 113
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ณิชยา บุญมา 122

ณิชารัศม รังสีโชติพงศ 19

ณิธิชา ธรรมธนากูล 301, 309

เณริศา สัตโกวิท 45

ดนันท ศุภภัทรานนท 263

ดนุชา ปนคำ 263

ดรรชนี เอมพันธุ 154

ดรุณวรรณ แกวหนูนวล 263

ดลดา ศรีใส 344

ดลนภา แววศรี 447

ดลฤดี ใจสุทธิ์ 67

ดลฤดี ฉายศิริ 377

ดวงกมล ภูพิชญพงษ 377

ดวงกมล ศรีวงแสน 84

ดวงแกว เงินพูลทรัพย 136

ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์ 404

ดวงใจ บัวแกว 104

ดวงใจ ศุขเฉลิม 142, 148

ดวงเดือน แข็งขัน 263

ดวงเดือน วารีวะนิช 112

ดวงพร ทรงศิริกุล 105

ดวงพร วรสุนทโรสถ 173

ดวงพร อรัญญพงษไพศาล 444

ดวงรัตน ศตคุณ 56

ดวงรัตน หิรัญญะสิริ 369

ดวงฤดี ฉายสุวรรณ 224

ดวงฤดี สายเจริญ 323, 336

ดอกรัก มารอด 148

ดา กูลเหมือน 397

ดารณี ยงยืน 195 

ดารณี ลักษณเกียรติ 384

ดารณี อุทัยรัตนกิจ 263, 283, 291

ดาราวรรณ วิรุฬหผล 296

ดาลัด ศิริวัน 404

ดาวรุง อุปริรัตน 244

ดาวรุง ไอยเดช 95

ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล 142, 152

ดำรงค ศรีพระราม 11, 153

ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท 409

ดิศดนัย เพ็ญชรี 339

ดีเซลล สวนบุรี 185

ดีบุญ เมธากุลชาติ 195

ดุลยพิเชษฐ ฤกษปรีดาพงศ 215

ดุษฎี เจริญสุข 333

ดุษฎีภรณ สุสกุล 314

ดุษณีย สองเมือง 96

ดุสิต ถวิลนอก 448

ดุสิต ธนเพทาย 215

ดุสิต มุขยประเสริฐ 19

เดชรัต สุขกำเนิด 301

เดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์ 253

เดชา ดวงนามล 395

เดชา วิวัฒนวิทยา 142, 148, 156

เดนชัย วรเศวต 215 

เดือนรัตน ชลอุดมกุล 170

แดง ประเสริฐอำไพสกุล 434

ตติยา ขวัญเมือง 99

ตระกูล อรามรักษ 220

ตฤณ แสงสุวรรณ 215

ตอกุล กาญจนาลัย 220

ตองตา สมใจเพ็ง 247

ตั๋น นิลมาติ 42

ตันติยา ทรรพวสุ 118

ตาบทิพย กาญจนภูมิ 122

ตาบทิพย ไกรพรศักดิ์ 92

ติโรธ ทองนวล 122

ตุลวิทย สถาปนจารุ 190

ตุลารัฐ ทุมมากรณ 188

เตือนใจ รัตนสมภพ 244

เตือนใจ สงสุข 405

เตือนตา หวยหงษทอง 22

ไตรรัตน เนียมสุวรรณ 150

ถนอมศรี ฉิมอ่ำ 27

ถวัลย เนียมทรัพย 321, 325

ถวัลยศักดิ์ เผาสังข 68

ถิรนันท ดำรงคสอน 442, 446

ทนงศักดิ์ รสิตานนท 63

ทรงกลด จารุสมบัติ 142,150

ทรงชัย อักษรคิด 247

ทรงพร หาญสันติ 95

ทรงพล จารุวิศิษฏ 220

ทรงพล ภาณุภาส 263

ทรงพล รูปคมสัน 426

ทรงวุฒิ คิดควร 263

ทรงวุฒิ สุรมิตร 165

ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 17, 220

ทรงศักดิ์ นุยสินธุ 54

ทรงศิริ พิมพิเสน 448

ทรรศนะ ใจชุมชื่น 325

ทรายทอง ทิพยโพธิ์ 244

ทฤษฎี อวมกุล 416

ทวิกา อินสอน 323

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน 208

ทวีพร ดิษฐคำเริง 264

ทวีรัตน ญาณฤกษ 195

ทวีศักดิ์ จิรธนถาวร 220

ทวีศักดิ์ วิริยานุภาพพงศ 339

ทวีศักดิ์ ศรีผอง 134, 139

ทวีศักดิ์ สงเสริม 61,337,346

ทองจินดา พิชิตชัย 158

ทองโปรย ขุนเอม 27

ทองฟู ศิริวงศ 92

ทัดชา ตุนสกุล 444

ทัศนประไพ เพ็งพินิจ 449

ทัศนาลัย บูรพาชีพ 130

ทัศนี กลิ่นหวล 144, 156

ทัศนี กิตติไชย 264
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ทัศนีย เจริญทรง 355

ทัศนีย ธรรมโอรส 23

ทัศนีย บุญประคอง 382

ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ 69

ทัศนีย วรรณสาธพ 433

ทัศพร สุวรรณปกษ 264

ทัศวรรณ ทองอรุณ 441

ทานตะวัน พิรักษ 366

ทิพทินนา สมุทรานนท 321, 325

ทิพยธิดา แกวตาทิพย 402

ทิพยพร ตรีพุทธรัตน 339

ทิพยมนต ภัทราคร 165

ทิพยรัตน เลาหวิเชียร 93

ทิพยรัตน อิศรางกูร ณ อยุธยา 34

ทิพยรัตน ชาหอมชื่น 379

ทิพยลยา ดวงเงิน 415

ทิพยวดี อรรถธรรม 60

ทิพยวรรณ วงศทองศรี 264

ทิพยวัลย สุรินยา 324

ทิพยวัลย เหลาวงศโคตร 432

ทิพรัตน พงศธนาพาณิช 301

ทิพวรรณ เขมนกิจ 34

ทิพวรรณ ดวงปญญา 69

ทิพาพร เนตรสวาง 286

ทิพาวดี เสียดขุนทด 339

ทิพาวรรณ สมิตเมฆ 264

ทิภาภรณ อุตรารัชตกิจ 44

ทิสยา ทิศเสถียร 390

ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย 212

เทพกัญญา หาญศีลวัต 366

เทพบุตร เวชกามา 105

เทวินทร อินปนแกว 353

เทเวศร นนทะชัย 20

ธงชัย ศรีวรรธนะ 95

ธงชัย สุวรรณสิชณน 366, 388

ธงชัย หฤทัยสดใส 208

ธงชัย หอมวันทา 179

ธงชัย อัศวศักดิ์สกุล 355

ธงไชย ศรีนพคุณ 204, 230

ธงไทย วิฑูรย 204

ธงรบ รื่นบรรเทิง 132

ธณิดา จินตนครชัยศรีี 379

ธนกร นาคประกอบ 195

ธนกร เสริมสมัคร 143

ธนกิจ เฮียงโฮม 409

ธนโชติ บุญวรโชติ 372

ธนธรณ จันทรสวาง 23

ธนพร มีโพธิ์ 434

ธนพร ยอดชมยาน 289

ธนพัฒน เกิดสุข 198

ธนภณ พันธเสน 313, 318, 320

ธนภรณ ธรรมโอรส 436

ธนภรณ นิพัทธโสภณ 339

ธนภูมิ มณีบุญ 392

ธนรัตน ทรงสมบูรณ 325

ธนลักษณ นิลพงษบวร 431

ธนวรรธก มีศักดิ์ 224

ธนวัลย ตั้งเสถียรวงศา 244

ธนะชัย เครือสินธุ 457

ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล 369

ธนัช สุขวิมลเสรี 220

ธนัท อวนออน 364

ธนัยนันท สุนทรวัฒนศิริ 165

ธนา สมพรเสริม 297

ธนากร ฆองเดช 216

ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน 113

ธนาทิพย สุวรรณโสภี 63, 84

ธนาภรณ ฉิมแพ 443

ธนารดี คำยา 333

ธนารักษ เหลาสุทธิ 297, 312

ธนาวดี สมบุญศิริ 64

ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล 91

ธนาวินท รักธรรมานนท 201

ธนาศรี  สัมพันธารักษ  เพ็ชรยิ้ม 316

ธนิต พุทธพงษศิริพร 372

ธนินทร สุวรรณปรีชา 216

ธนิษฐา  ทรรพนันทน  ใจดี 110

ธนิสร เกิดแกว 138, 141

ธนู ภิญโญภูมิมินทร 357

ธนูชัย กองแกว 73

ธเนศ ดาวรุงโรจน 452

ธเนศ ปานหัวไผ 120

ธเนศ เสถียรโยธิน 340

ธเนศ อรุณศรีโสภณ 208

ธเนศร ทิพยรักษ 357

ธรณ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 114

ธรณินทร ทันศรี 162

ธรรมนูญ จันทรปญญา 105

ธวัช ศรีโรจน 146

ธวัชชัย ทะราศรี 120

ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม 350

ธัชทฤต เทียมธรรม 264

ธัญญลักษณ ขันธะมูล 350

ธัญญะ เกียรติวัฒน 193, 208

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 78

ธัญญารัตน จิญกาญจน 373

ธัญมน แตงเอี่ยม 340

ธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ 143, 156

ธัญวรรธน ชาญอาวุธ 264

ธันยนิชา ชัยวราธนพัฒน 30

ธันวพร เสรีชัยกุล 128

ธันวา จิตตสงวน 12, 302

ธันวาวรรณ ดวงทองอยู 165

ธานิน นานอก 165

ธานินทร คงศิลา 82

ธานี คำเมือง 42

ธานี ศรีวงศชัย 76

ธารดล ธาดาดุสิตา 133

ธาริณี นามพิชญ 373

ธาริณี สุขจิตต 25

ธารินี บุญยืน 122

ธารินี พงศสุพัฒน 97, 102

ธารินี สาลีโภชน 165

ธำรงค พุทธาพิทักษผล 209

ธำรงรัตน มุงเจริญ 205

ธำรงศิลป โพธิสูง 424

ธิดา เดชฮวบ 80

ธิดาพร ศุภภากร 187

ธ
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ธิติชัย จารุเดชา 379

ธิตินันท กาพยเกิด 165

ธิติมา ชนะรบ 66

ธีรชัย แสงกนึก 216

ธีรดา รุจิกัณหะ 244

ธีรธร อัศวรุจานนท 220

ธีรพงศ จันทรเพ็ง 221

ธีรพงศ มวงเพ็ง 159

ธีรพัฒน วงศคุมสิน 325

ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ 65

ธีรวรรณ โศภิษฐนภา 23

ธีรวัฒน วงศขมิ้น 216

ธีรวิทย เปยคำภา 84

ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม 216, 240

ธีระ รักความสุข 357

ธีระ วีณิน 150

ธีระ สมหวัง 423

ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 165

ธีระพงศ ดวงดี 115

ธีระพงษ ชุมแสงศรี 153

ธีระพงษ บุญเติม 340

ธีระพล คลายสิงห 435

ธีระพล ศิรินฤมิตร 346

ธีระพล ออนละมูล 221

ธีระวัฒน ศรีเปารยะ 228

ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 327

ธีระศักดิ์ พราพงษ 337, 344

ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ 180

ธีรัตม แสงแกว 120

ธีราพร ทวีธรรมเจริญ 333

ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล 188

ธีราภรณ พูลพิพัฒน 359

ธีรารัตน วรพิเชฐ 94

ธีรุตม ฤทธิสนธิ์ 362

นกนอย ชิตชวนกิจ 188

นกภาวัลย ชูทอง 20

นคร เหลืองประเสริฐ 417

นงคลักษณ เที่ยงธรรม 43

นงนภัส ตันชวลิต 195

นงนาฏ พัวประเสริฐ 453

นงนุช นาคะรัตน 187

นงนุช ปรมาคม 302

นงนุช ภิญโญภานุวัฒน 353

นงนุช ศรีอัษฎาพร 121

นงนุช สุขวารี 162

นงนุช อังยุรีกุล 302

นงพร บุญสวัสดิ์ 159

นงเยาว อัศวเลิศแสง 51

นงลักษณ งามเจริญ 12, 209

นงลักษณ จูสนิท 64

นงลักษณ มโนวลัยเลา 257

นงสมร พงษพานิช 118, 123

นธกฤต วันตะเมล 135, 140

นนทภพ เพชรทอง 91, 101

นนทวัฒน จันทรเจริญ 201

นนทวิทย อารียชน 113

นนทษิต ชุติญาณวัฒน 340

นพ ตัณมุขยกุล 76

นพเกา สิรินธรานนท 123

นพดล บัวเผื่อน 433

นพดล ประเสริฐสินเจริญ 53

นพปฎล สุทธิศิริ 180

นพพงศ จุลจอหอ 421

นพพร คลังรัตนโชคชัย 118

นพพล ศรีสมุทร 36

นพมาศ พันธุภักดี 316

นพรัตน มานวกุล 153

นพรัตน ศุทธิถกล 253

นพฤทธิ์ จินันทุยา 180

นพวรรณ คนึงชัยสกุล 264

นพวรรณ ฉิมรอยลาภ 247

นพศูล สมุทรทอง 423

นภ อึ๊งโพธิ์ 123

นภพล ภูพนิตพันธ 173

นภวรรณ  ฐานะกาญจน  พงษเขียว 154

นภสร ดานกระโทก 100

นภสร เผาชูศักดิ์ 348

นภสินธุ จินดาวัฒนะ 340

นภัทร เสมอภาค 36

นภัทรศฤณ ตุนอินทร 159

นภา เชี่ยวชูวงศ 442, 444

นภาพร คลายมณี 444

นภาพร เปยมสงา 212

นภาพร สมบัติศรี 50

นภาภรณ พรหมชนะ 13, 302, 309

นภาภรณ หาญวิรุฬห 118

นภาลัย ทองปน 444

นภาศรี ทิมแยม 123

นรณฤต จันทวรรณ 195

นราวุธ ศรีอนันต 30

นรินทร สังขหรุน 349

นรินทร อุประกรินทร 359

นรินธร จำวงษ 143

นริศ เต็งชัยศรี 355

นริศ ปานศรีแกว 377

นริศ ภูมิภาคพันธ 148

นริศรา งามระเบียบ 195

นริศสา รุณกาศ 23

นรุตม ทะนานทอง 359

นฤชล นิยาภรณ 264

นฤชล สรวิภูกุนทร 46

นฤชิต ดำปน 382

นฤดี เกษมสันต 349

นฤทัย สุรพงรักตระกูล 123

นฤนาท ลี้รัตนกุล 27

นฤปวัจก เงินวิจิตร 182

นฤพรรณ วัลลิสุพรรณ 27

นฤภร รุจิเรข 264

นฤมล กลางแกว 348

นฤมล ชางบุญมี 327

นฤมล ทวีพันธ 265

นฤมล ไทยจันทรารักษ 85

นฤมล ยุตาคม 242, 247, 289

นฤมล วงศธนาสุนทร 225

นฤมล ศราธพันธุ 256
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นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 428

นฤมล   นพพิบูลย  เงินดี 143

นฤวรรณ สินเกิดสุข 384

นลวัฒน บุญญาลัย 172

นลินทิพย พิมพประสิทธิ์ 26

นลินรัตน รักกุศล 257

นลินี วิริยะวัฒนะ 259

นวกมล จีราคม 44

นวทัศน กองสมุทร 198

นวพร คำชูสังข 435

นวพร วรรณวิศาล 112

นวพร สรรประเสริฐ 123

นวรัตน ศิริธารารัตน 123

นวรัตน สามารถ 159

นวรัตน สุวรรณเลิศ 389

นวลจันทร ทัศนชัยกุล 332

นวลจันทร  พารักษา 60

นวลฉวี รุงธนเกียรติ 182

นวลปรางค กลัดมุข 195

นวลปรางค ไชยตะขบ 417

นวลเพ็ญ สิงหไพศาล 244

นวลวรรณ สุนทรภิษัช 157, 183

นวลอนงค สินวัต 359

นองนุช กลมกลอม 233

นองนุช ศิริวงศ 69, 87

นอมพร เสนหธรรมศิริ 265

นะจา โงวกาญจนนาค 144

นัญพร อินทรเทพ 199

นัฏฐิกา พิณพาทย 89

นัฐินี อิทธิรัตนสุนทร 444

นัดดาวดี นุมนาค 117, 136

นัทธชนัน เยาวพัฒน 130

นัทธนัย ประสานนาม 132

นัทธมน คูณแสง 165

นัทธมน โพธิยะราช 144

นันทชัย กานตานันทะ 228

นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ 154

นันทนภัส เกตนโกศัลย 253

นันทนภัส เตชะวันโต 66

นันทนา ชื่นอิ่ม 392

นันทนา สีสุข 170

นันทพร ปติเกื้อกูล 349

นันทภัค ศรีวิเศษ 239

นันทรัตน ระรื่นสุข 307

นันทวัน เทอดไทย 366

นันทวัน เนตรสาน 105

นันทา ตะวันเย็น 159

นันทาวดี จั่นบานโขด 20

นันทิดา วังศิริ 379

นันทิภา พันธุสวัสดิ์ 112

นันทิยา หาญศุภลักษณ 205

นันธยา สายบัวทอง 444

นันธวุฒิ ลีอมรสิริ 92

นัยนา ตรีเนตรสัมพันธ 445

นัยสันต อภิวัฒนลังการ 209

นาฏยา เริงจิตตรี 23

นาฏอนงค บูรณสมภพ 36

นาตยา ปลันธนานนท 247

นาถศจี พันธุใย 449

นาทรพี ผลใหญ 254

นารี พิมพสอน 362

นาวิน มีนะกรรณ 95, 98

นาวิน เยาวพลกุล 297

น้ำทิพย อนันตศุภมงคล 123, 137

น้ำผึ้ง เพ็งศศินสิริ 30

น้ำผึ้ง อนุกูล 393

น้ำฝน ลำดับวงศ 373

น้ำออย ชินวงศ 337

นิคม แหลมสัก 14, 150

นิชาภา สุวรรณนาวิน 244

นิดา ชาญบรรยง 186

นิดา ประพฤติธรรม 18

นิตยา คงวงศวาลย 23

นิตยา เงินประเสริฐศรี 321, 332

นิตยา แจงโพธิ์นาค 340

นิตยา ทับทิมทัย 368

นิตยา พุมสุข 418

นิตยา เมี้ยนมิตร 146, 386

นิตยา สมทรัพย 188

นิติ ชูเชิด 110

นิติ พิศาภาค 37

นิตินัย สังขเดช 438

นิติพัฒน พลอยประดับ 105

นิทราภรณ ปาละกะวงศ 20

นิทัศน แกวทิม 216

นิธาน ทองโคตร 419

นิธิมา ศรีเจริญเวช 24

นิธิศ สุขหงษ 357

นิพนธ ตังคณานุรักษ 382

นิพนธ ทวีชัย 80

นิพนธ ปานสอน 41

นิพนธ ลิ้มแหลมทอง 12, 39

นิพนธ วงศประเสริฐ 340

นิพัฒน ลิ้มสงวน 399

นิพัทธ กาญจนะหุต 134

นิพาดา เทวกุล 120

นิภา เขื่อนควบ 419

นิภาพร วงศเกษม 265

นิยดา เชียงเงิน 20

นิยดา ลานทรัพยสกุล 344

นิรชรา โรจนแพทย 346

นิรัตน กองรัตนานันท 84

นิรันดร จันทวงศ 175

นิรันดร ทัพไชย 92, 99

นิรุตติ์ สุวรรณา 355

นิลเนตร ศรีคราม 416

นิโลบล เดี่ยววิไล 376

นิวัฒน สูทุกทิศ 147

นิศากร สุวรรณจินดา 449

นิศานาถ พิภพลาภอนันต 20

นิสิต พรหมมา 201

นิสิตา คงแกว 48

นิอร รัตนภพ 357

นีรนุช ภาชนะทิพย 33

นุกูล กรยืนยงค 293, 305

นุกูล มวงพิทักษ 49

นุช โชติชวง 349
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นุชจรี บุญธรรม 265

นุชนภา ตั้งบริบูรณ 224

นุชนาถ มั่งคั่ง 302, 383

นุชนาถ ศุภพิพัทฒน 164

นุชนารถ รัตนสุวงศชัย 132

นุชนารถ ศรีวงศิตานนท 213

นุชลออ ศิริบุตร 99

นุชสรา ออกชอ 289

นุษรา สินบัวทอง 393

นุสรณ พิมพาภรณ 188

นุสรา โกมุทมาศ 159

เนตรดาว ดำรักษ 437

เนตรดาว มุสิกมาศ 411

เนตรทราย ยอดพรหม 18

เนตรนภา หาทูล 37

เนตรนภิส เขียวขำ 80

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 403

เนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ 365

เนรมิตร จันทรเจียวใช 265

แนงนอย นวลนุช 340

บงกช วัดเมือง 159

บงกชมาศ โสภา 421

บงกชรัตน ปติยนต 191

บดินทร ติระพัฒน 340

บดินทร ผลพันพัว 446

บดินทร รัศมีเทศ 89, 94

บรรจง กลิ่นสงวน 323

บรรเจิด ศรีโปฎก 145

บรรณพัชร ปนทอง 20

บรรลุ ชมไชย 421

บังอร เจริญกิจพูลผล 195

บังอร ดำแพร 436

บังอร สินโคกสูง 98

บัญชา ชิณศรี 80

บัญญัติ เศรษฐฐิติ 68

บัณฑิต ชมไชย 420

บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 297

บัณฑิต นิธีกุลวัฒน 431

บัณฑิต มังกิจ 378

บัณฑิต ศรีสุชาติ 35

บัวทอง ทองใบ 435

บัวบาง ยะอูป 418

บัวผัน พวงศิลป 150

บารเมศ วรรธนะภูติ 221

บำเพ็ญ ไชยชนะ 63

บุญเกื้อ วัชรเสถียร 188

บุญชวย เอี่ยมประพัฒน 420

บุญตา ทองนุสนธิ์ 30

บุญถิ่น จรจัด 40

บุญทอง อิทธิปญญา 123

บุญธนา วรรณเลิศ 166

บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ 297

บุญนำ พัชรปยะกุล 69

บุญรวม จันทรชื่น 417

บุญรื่น ปานประสงค 265

บุญเรียง ขจรศิลป 248, 286

บุญเรือน สรรเพชร 395

บุญเลิศ ศรีหิรัญ 163

บุญเลิศ อุทยานิก 254

บุญสง คงคาทิพย 166

บุญเสฐียร บุญสูง 188

บุญเหลือ ใจมโน 129

บุญออม โฉมที 186

บุณฑริกา ไตรโกมุท 438

บุณฑริกา นาคนิศร 326

บุณยรักษ กงชุน 397

บุปผา รอตเสียงล้ำ 72

บุรินทร นิ่มสุพรรณ 353

บุศรา สีบัว 362

บุศรินทร ชาญกิจการยนต 51

บุษบง ดำชื่น 340

บุษบา ตนทอง 123

บุษบา บรรจงมณี 124, 137

บุษบา ยงสมิทธ 170

บุษยา ศรีอนันต 391

บุษรินทร วรบวร 265

เบญจพร ปณฑพลังกูร 265

เบญจพล เวทยวิวรณ 221, 241

เบญจพล หลอสัญญาลักษณ 340

เบญจภรณ จันทรศิริ 265

เบญจมาศ พุมประเสริฐ 139

เบญจมาศ แยมพลอย 294

เบ็ญจมาศ จุฬาโอฬาร 55

เบญจลักษณ ศรีวงศ 30

เบ็ญจวรรณ ปานสมัย 64

เบ็ญจวรรณ แสนทรัพยสิริ 340

เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 428

เบ็ญจารัชด ทองยืน 417

เบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์ 72

เบญญา มะโนชัย 78

เบญญาภา พึ่งโพธิ์ 159

ปกรณ วรรธนะอมร 166

ปฏิภาณ จุยเจิม 223

ปฏิมา เริงเกษตรกิจ 90

ปฐมา จาตกานนท 408, 411

ปฐมาพร อำนาจอนันต 380

ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ 352

ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม 216

ปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล 34

ปณิดา ทองมูล 69

ปณิตชา กลิ่นหวล 323

ปณิธาน แกวจันทวี 115

ปณิศา คีรีรัตน 64

ปทิดา รัตนอารีกุล 51

ปทุมพร ฉิมเอนก 170

ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน 59

ปนัดดา ชำนาญสุข 326

ปนัดดา มาชัยภูมิ 235

ปนัดดา อินทรพรหม 90, 101

ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม 131, 140

ปพิชญา จินตพิทักษสกุล 82

ปภาวดีฐ พรมมา 389

ปรณัฐ วิสุวรรณ 194, 209
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ปรมา หันหาบุญ 352

ปรเมศวร หยวกอิ่ม 144

ประกอบ บุญรอด 64

ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ 193, 209,  

  230, 231

ประกายแกว โลหนันทน 27

ประกาศิต สุมแกว 40

ประกิต สุขใย 364

ประคุณ ศาลิกร 105

ประจงเวท สาตมาลี 402

ประจบ สาตรประเสริฐ 159

ประจักษ สุขอราม 447

ประชุมพร คงเสรี 172

ประชุมพร ไทยแท 449

ประดนเดช นีละคุปต 201, 427

ประดิษฐ พงศทองคำ 177

ประดิษฐ แสงทอง 176

ประทีป คงศิริ 30

ประทีป ดวงแค 148

ประทีป ดวงเดือน 221

ประทุม แสนแกว 341

ประทุม อัตชู 265

ประเทือง ทินรัตน 129

ประเทือง พุฒซอน 150, 156

ประนอม คงสกุล 420

ประนอม เปยธัญญา 416

ประพจน ขุนทอง 207

ประพนธ บุญรำพรรณ 422

ประพนธ โอสถสัมพันธสุข 133

ประพฤกษ ตั้งมั่นคง 350

ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ 113

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ 293, 302

ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ 95, 99

ประพิศ แสงอรุณ 43

ประเพลิน เกษมโอภาส 40

ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 191

ประไพพิศ ลลิตาภรณ 18, 47

ประไพศรี สุทัศน  ณ อยุธยา 228, 238

ประภัสสร บุญสูงเนิน 344

ประภัสสร รักถาวร 412

ประภา ทรงจินดา 359

ประภา บุญชัยกมลอากร 159

ประภา ศรีพิจิตต 75

ประภาพร ปองขวาเลา 72

ประภาพร วงศศิริ 266

ประภาพรรณ ประยูรหงษ 384

ประภาพรรณ อินทวม 433

ประภารัจ หอมจันทน 66

ประภาวดี ปลอดมณี 266

ประภาศิริ พงษประยูร 166

ประภาส แกวพิบูลย 456

ประภาส ชางเหล็ก 418

ประมวล ทรายทอง 401

ประมวล ลือกระจาง 37

ประมุข ขันเงิน 183

ประมุข จันสุริยวงศ 199

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 364

ประยุง รามศิริ 150

ประวิทย แซเตีย 266

ประวิทย เลิศวัฒนกูล 124

ประวีณา ภูบัวเพชร 341

ประวีร วิชชุลตา 47, 84

ประวีรรัชย เลาหบูรณะกิจ 458

ประวุฒิ แยมยลงาม 318

ประเวศ ธีระสุนทร 437

ประเวศ อินทองปาน 119

ประศาสตร เกื้อมณี 174

ประสงค สงวนธรรม 147

ประสบโชค โชคเหมาะ 254

ประสพสุข ผลดี 430

ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ 187

ประสิทธิ์ รอดพันธุ 244

ประเสริฐ สุวรรณวิทยา 221, 235

ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 254

ประหยัด นันทศีล 185

ประหยัด สุตเศวต 25

ปรัชญา ปณิธิกุล 42

ปรัชญา มุสิกสินธร 110

ปรัชญาพร วรรณรักษาศักดิ์ 422

ปรางฉาย ปรัตคจริยา 53

ปราณี จงสุจริตธรรม 124

ปราณี ทวิวรดิลก 266

ปราณี เทียนเมืองปก 40

ปราณี นองเดชา 420

ปราณี เปยธัญญา 104

ปราณีต จันทรารมย 445

ปราโมทย ธรรมรัตน 401

ปราโมทย บุญญสิริ 266

ปราโมทย ประจนปจจนึก 327

ปราโมทย ไมกลัด 458

ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร 15

ปราโมทย ศิริโรจน 169

ปรารถนา ปรารถนาดี 372, 375

ปรารถนา ศิวะถาวร 124

ปริญญา ฉกาจนโรดม 224

ปริญญา บุญทัน 21, 205 

ปริญญา ลิมปวิริยะกุล 115

ปริญทิพย วงศไทย 359

ปริณดา คุณาวิชชา 266

ปริมใจ พรหมสุทธิ 124

ปริยานุช จุลกะ 78

ปริวรรต พูลเพิ่ม 359

ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ 170

ปริศนา สุวรรณาภรณ 361, 370 

ปรีชา เกื้อแกว 41

ปรีชา งามเสาวรส 157, 184

ปรีชา ต.ตระกูล 430

ปรีชา รุงศักดิ์แสงมณี 51

ปรีชา สิทธิกรณไกร 305

ปรีดา กุลเสวตร 116

ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ 201, 442

ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 346

ปรีดา สามงามยา 438

ปรีดา สุขประเสริฐ 266

ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ 359

ปรียา บุญญสิริ 259

ปรียา บุญวศิน 266
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ปรียา พินิจประสพสุข 30

ปรียานุช อภิบุณโยภาส 92

ปวริน ตันตริยานนท 368

ปวเรศ ชมเดช 193, 199

ปวีณา ทองเหลือง 424

ปวีนา สุรียธนาภาส 205

ปองวิทย ศิริโพธิ์ 199

ปจฉิมา สิทธิสาร 350

ปญจนิสภ ใจเผื่อแผ 124

ปญจวรรณ มณีโทน 323

ปญญา คงสวัสดิ์ 180

ปญญา ซื่อตรง 34

ปญญา เหลาอนันตธนา 216

ปตติมาภรณ สุขสำราญ 140

ปทมา คงศักดิ์ไพบูลย 52

ปทมา ชินธะวรรณ 90

ปทมา ระตะนะอาพร 111

ปทมาวดี พวงเงิน 387

ปทมาวดี เลหมงคล 13, 246, 291 

ปสสี ประสมสินธ 14,147

ปาณิกา คงประเสริฐ 266

ปาณิทัต รัตนวิจิตร 317

ปานจิต ดำรงกุลกำจร 216

ปานจิต บูรณสมภพ 433

ปานทิพย ชัยจักร 159

ปานทิพย ชางทอง 196

ปานทิพย พันธุเถาว 196

ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค 319

ปาริฉัตร หงสประภาส 361, 370 

ปาริชาด สุภักวัฒนะ 266

ปาริชาติ ชูเมือง 244

ปาริชาติ พรมโชติ 76

ปาริชาติ ภูติรัตน 124

ปารียา อุดมกุศลศรี 348

ปาลิดา ขมอาวุธ 386

ปญชาน สาเกตุ 124

ปติ กันตังกุล 302, 307, 309

ปติ จันทรอราม 376

ปติพงศ รมเย็น 64

ปติพร ฤทธิเรืองเดช 366

ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน 97, 102

ปติยา กมลพัฒนะ 370

ปนสุรางค ดีวงษ 170

ปยฉัตร ชางเหล็ก 45

ปยนุช เวทยวิวรณ 221

ปยพงษ ทองดีนอก 143, 154

ปยภาคย ภูมิภมร 53

ปยมา ทัศนสุวรรณ 189

ปยวดี โรจนจินดา 433

ปยวรรณ จั่นเพิ้ง 426

ปยวรรณ รัตนภานุศร 267

ปยวรรณ โวทาน 295

ปยวรรณ สุธรรมาภินันท 360

ปยวัตน ดิลกสัมพันธ 153

ปยะ กิตติภาดากุล 76

ปยะ โชติกไกร 221

ปยะนันท หิรัณยชโลทร 248

ปยะนาถ เกิดสมจิตต 397

ปยะพงษ ศรีวงษราช 68

ปยะพงษ ไสยโสภณ 257

ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย 297

ปยะพันธุ บุนนาค 51

ปยะรัตน คลายแยม 323

ปยาพร อรุณพงษ 334

ปยาภรณ วิวัฒนวงศธร 267

ปยาภรณ สมสมัคร 191

ปุณฑริกา หะริณสุต 173

ปุณณภา สายขุนทด 145

ปุณณมี สัจจกมล 228

ปุณนมาส ธรรมรัตน 45

ปุณยนุช ไทยยะกร 86

ปุรินทร นาคสิงห 334

เปรมรัตน จิตหาญ 399

เปรมฤดี ชอบผล 133

เปรมฤดี เนื้อทอง 267

เปรมวดี เทพวงศ 112

เปรื่องบุญ จักกะพาก 216

โปรงเกศ เฉลิมวงศ 322

ผกาเกษ วัตุยา 184

ผกาแกว แกวคง 196

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ 20

ผกามาศ นันทจีวรวัฒน 267

ผกาวดี พงษเกษ 345

ผจญ คำชูสังข 120

ผณิตา วิบูรณวงศ 34

ผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร 425

ผลทาน ศรีณรงค 267

ผองศรี จิตตนูนท 404

ผองศรี ลอมเขต 397

ผึ่งผาย พรรณวดี 205

ผุสดี แซลิ่ม 368

พงศกร จันทรัตน 178

พงศกร จิวาภรณคุปต 185

พงศกร แสงวงศกร 428

พงศเชฏฐ พิชิตกุล 112

พงศเทพ อัครธนกุล 66

พงศธร พรหมบุตร 209

พงศธร พฤกษะศรี 124

พงศปณต สุภาสัย 217

พงศประพันธ พงษโสภณ 248

พงศพงา เนตรหาญ 47

พงศวัฒน เกิดโชคชัย 393

พงศศักดิ์ หนูพันธ 226

พงษทร ติสันเทียะ 27

พงษเทพ วิไลพันธ 111

พงษศักดิ์ จันทรลอยนภา 341

พงษศักดิ์ โลวมั่นคง 166

พงษศักดิ์ สุริยวนากุล 16, 221

พงษศักดิ์ เฮงนิรันดร 151

พจนา ตั้งสุวรรณเสมา 30

พจนา สมทรัพย 314

พจนารถ สุวรรณรุจิ 166

พจนีย อังกูรดีพานิชย 430

ผ
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พจมาลย ขันแกว 267

พจมาลย ลาภลือชา 440, 441

พจี บำรุงสุข 134

พจีจินต อาวรณ 431

พชรดา ฉายศรี 425

พชรนนท ทัศนภักดี 66

พฎา พุทธสมัย 52

พนม เกิดแสง 438

พนมพร พุมจันทร 326

พนัส ธรรมกีรติวงศ 189

พนามาศ ตรีวรรณกุล 62, 82

พนารัตน ทองหมั้น 384

พนิดา กุลแพทย 37

พนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ 389

พนิต เข็มทอง 11, 257, 288, 381

พบสิทธิ์ กมลเวชช 183, 192

พยัตติพล ณรงคะชวนะ 153

พยุงศรี สุทธาวงศ 445

พรจิตร ยวงจอหอ 196

พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา 305

พรชัย สัญฐิติเสรี 357

พรชัยยศ ชำนาญศิลป 430

พรติมา คงศรี 305

พรทิพภา เล็กเจริญสุข 352

พรทิพย แกวบุญเรือง 267

พรทิพย ไชยโส 242, 248

พรทิพย แซเบ 368

พรทิพย บุญมหามงคล 159

พรทิพย เย็นจะบก 117, 136

พรทิพย เล็กพิทยา 223

พรทิพย สวางรอด 20

พรทิพย สุนทรนันท 267

พรทิพา จังภูเขียว 102

พรเทพ รัตนตรัยภพ 97

พรเทพ ราชรุจิทอง 254

พรเทพ อนุสสรนิติสาร 228

พรธิภา องคคุณารักษ 372

พรนภา ตั้งนิติพงศ 450

พรปณต ปกครอง 433

พรประภา สกุลแสง 306, 308, 311

พรปวีณ เกิดกอ 241

พรพนา วัฒนเสรี 267

พรพรรณ กฤษณายุธ 308

พรพรรณ ตั้งปกรณชัย 341

พรพรรณ ปาวงศนา 362

พรพรรณ พรศิลปทิพย 166

พรพรรณ เลียบสวัสดิ์ 267

พรพรรณ สิระมนต 410

พรพิมล เขียวขำ 20

พรพิมล ดีวัน 436

พรพิมล เมธีนุกูล 380

พรภิรมย เกิดแสง 30

พรมารินทร สุทธจิตตะ 267

พรรณจิตต นิลกำแหง 355

พรรณทิพา ทองใบ 397

พรรณทิภา ชื่นชาติ 132

พรรณนภา ศักดิ์สูง 177

พรรณพิศ ภาณุภาส 268

พรรณราย ชาญหิรัญ 132

พรรณวดี โสพรรณรัตน 63, 84, 85

พรรณวิมล ตันหัน 348

พรรณี ดีชวย 143

พรรณี พักคง 182

พรรตนฤน เพชรวิวรรธน 268

พรรทิมา ติยะบุตร 90

พรรษมน กลอมประเสริฐ 245

พรรัตน สุวรรณรัตน 268

พรลักษณ ฤกษสมโภชน 37

พรลาวัน เนื้อขำ 376

พรวสา บุญรินทร 24

พรศรี กาญจนภักดิ์ 22

พรศักดิ์ เกาะลอย 209

พรศักดิ์ นากชื่น 268

พรศิริ มวงสมัย 124

พรสวาท วัฒนกูล 185, 388 

พรสา พวงลา 393

พรอมพิไล บัวสุวรรณ 14, 248

พฤกษา กิ้วสระทรัพย 268

พฤทธิ์ ราชรักษ 148

พลวัฒน ตันหัน 34

พลอยณิศา ชูไกรพินิจ 105

พลอยวไล ไกรนรา 326

พวงทิพย เกิดทรัพย 334

พวงทิพย สัจจะเวทะ 431

พวงพิศ ปะกินำหัง 105

พสุ สังขมณี 213

พสุธา สุนทรหาว 146

พัชนี ลีลาดี 35

พัชนุช   วงศวรรธนะ  ฟอสเตอร 155

พัชรประภา อดุลวิทย 124, 139

พัชรพร กรมขันธ 349 

พัชรวิภา ใจจักรคำ 80

พัชรสิฏฐา ภิระบรรณ 286

พัชรา คุปตะเวทิน 119

พัชรา ปทมสิงห 27

พัชรา เผือกเทศ 352

พัชรา วาณิชวศิน 257

พัชรา อภิชาตมานนท 268

พัชรา อินทสุวรรณ 27

พัชราพร อิทธิสุขนันท 226

พัชราภรณ โควพานิช 72

พัชราภรณ ญาณภิรัต 228, 238 

พัชราภรณ บุณยวานิชกุล 199

พัชราภรณ ศิวายพราหมณ 170

พัชราวดี แพรัตกุล 12, 18

พัชรี ครูขยัน 110

พัชรี ตั้งตระกูล 396, 402

พัชรี มีชำนาญ 196

พัชรี เลิศวิจิตรศิลป 163

พัชรี วาศวิท 70

พัชรี สุนทรนันท 170

พัชรี เหลืองอราม 450

พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร 166

พัชรียา บุญกอแกว 78

พัฑฒาภร วรสัตย 29

พัฒนธนันตร ตนานุประวัติ 49, 268

พัฒนา ชื่นจิตต 27

พ



นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY

นามานุกรม 2554

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร

DIRECTORY 2011

KASETSART UNIVERSITY 475

พัฒนา สุขประเสริฐ 82, 86

พัฒนา อนุรักษพงศธร 191

พัฒนา  ศรีฟา  ฮุนเนอร 177

พัฒนี จันทรโรทัย 189

พัดทอง ปานการะเกตุ 285

พัตรศรัณย สุทธิกรกมล 49

พัตราภรณ สายวัฒนาสุข 166

พัทธนันท แนขุนทด 196

พัทธนันท แมนเมฆ 245

พัทธินันท ภูมิพันธ 401

พัทรศรัณย พลอยศรี 30

พันทิพย โตแกว 163

พันธทิพย จงโกรย 329

พันธทิพย นุชงอน 125

พันธรียา บรรจงชีพ 37

พันธิภา ศรีนามเมือง 97, 99

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ 116

พันธุปติ เปยมสงา 14, 201, 388

พันธุวดี จิระชัย 268

พันพิชา สัตถาสาธุชนะ 355

พัลลภ พรหมพา 40

พาขวัญ พุมสาหราย 288

พายุ ศรีศุภร 341

พาสินี สุนากร 319

พิกุล ตุลาทอง 341

พิกุล เอกวรางกูร 242, 248

พิจิตรา แกวสอน 78

พิชชานันท ภาโสภะ 31

พิชญ วิมุกตะลพ 429

พิชยา เจียไพบูลย 268

พิชัย กฤชไมตรี 209

พิชัย จิรวัฒนาพงศ 359

พิชัย ทองดีเลิศ 81, 86

พิชัย ศักดิ์วิชิต 364

พิชิต สมบูรณ 149

พิชิตชัย ผองอุดม 18

พิณทิพ เสริมสมัคร 31

พิณทิพย กรรณสูตร 157, 189

พิทยาภรณ สุภรพัฒน 424

พิทักษ จงวัฒนกูล 53

พิทักษ เชื้อวงศ 166

พิทักษ พุมไสว 381

พิทาน ทองศาโรจน 319, 320

พินทุสุดา วีรวัฒน 166

พินยารัก โทนหงษา 268

พินิจ กรินทธัญญกิจ 422

พินิจ ขำพิมพ 180

พิบูลย กังแฮ 73

พิบูลย พันธุ 166

พิบูลย เรืองสุภาภิชาติ 345

พิบูลศิลป วัฑฒนะพงศ 52

พิพัฒน คงประชา 167

พิพัฒน นนทนาธรณ 92, 98

พิพัฒน สอนวงษ 219

พิพัฒน อรุณวิภาส 357

พิภพ ลลิตาภรณ 194, 229

พิมพใจ คีรีเมฆ 31

พิมพใจ เต็มวิจิตร 341

พิมพใจ ทองกร 268

พิมพชนา ศิริจารุอนันต 163

พิมพวรรณ คุมภัย 369

พิมพา หอมนิรันดร 167

พิมลพร พงศทองคำ 57

พิมสิริ คลายขำ 314

พิลาณี ไวถนอมสัตย 408, 413

พิไลลักษณ พันธุประพันธ 105

พิวัฒน หิตกร 125

พิศมัย ศรีชาเยช 400

พิศมัย โหตรภวานนท 433

พิศุทธุ ศิริพันธุ 151

พิเศษ ปนรัตน 89

พิษณุ ตุลยกุล 351

พิสมัย ถวิลนอก 443

พิสิฏฐ ธรรมวิถี 366, 376

พิสิฐ ประเสริฐสุข 31

พิสินี ภาคกาย 90

พิสิษฐ รัตนมานพสกุล 45

พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 400, 405

พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 217

พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ 226

พีรนุช จอมพุก 182, 192

พีรพล เวชสุวรรณมณี 209

พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล 193, 

  229, 236

พีรวัฒน วัฒนพงศ 201, 427

พีระ มาลีหอม 252

พีระ อารีศรีสม 378

พีระพงศ ตริยเจริญ 14, 224

พีระยศ แสนโภชน 217, 231

พีรานุช เลิศวัฒนารักษ 70

พุฒิพงศ ภูกนก 100

พุทธชาติ โปธิบาล 130

พุทธลักษณ ไขประภาย 399

พุทธิกาญจน คำสวัสดิ์ 437

พูนทรัพย บุญรำพรรณ 420

พูนพิภพ เกษมทรัพย 56, 58, 78

พูนลาภ ลามศรีจันทร 217

พูนศักดิ์ ทิพยศิริ 53

พูนศักดิ์ ประคำทอง 384

พูนศิริ แกวเพ็ง 269

พูนสุข แปนออย 24

พูมิชาติ เอียดแกว 27

พูลทรัพย โหเฉื่อย 384

พูลศรี อยูสินธุ 397

พูลศิริ กิจวรรณ 269

เพกา เสนาะเมือง 315

เพชรดา เจริญมิตร 73

เพชรา เปสลาพันธ 389

เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 367

เพ็ญแข วันไชยธนวงศ 364

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ  60, 205

เพ็ญทิพยภา ดุลยจินดา 329

เพ็ญนภา แกวคงดี 105

เพ็ญนภา พวงประโคน 125

เพ็ญนภา แสงสระศรี 269

เพ็ญพร เจนการกิจ 303

เพ็ญพิชชา ผินสูงเนิน 160
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เพ็ญพิชชา ลีลาเสริมสิริ 269

เพ็ญพิมล โฉมจันทรจันทร 37

เพ็ญวิภา ศรีสมุทร 125

เพ็ญศรี ขอบเขตต 149

เพ็ญศรี บุญสวรรคสง 167

เพ็ญศรี แสวงเจริญ 269

เพ็ญสุดา โหมลา 196, 238

เพ็ญสุภา แกวพิทยาภรณ 450

เพทาย คำสวัสดิ์ 314

เพลินใจ ตังคณะกุล 404

เพิ่มยศ ชัยขวัญ 42

เพียงใจ พานิชกุล 229

เพียงเดือน พรรณรุกข 125

เพื่อนแกว ทองอำไพ 445

แพรวพัชราพร คงพรม 295

แพรวไพลิน กังวานสุระ 160

ไพฑูรย เจตธำรงชัย 94

ไพฑูรย ศรีฟา 251

ไพบูลย เงินมีศรี 167

ไพบูลย ผจงวงศ 97, 100

ไพบูลย ไพรีพายฤทธิ์ 458

ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ 182

ไพบูลย อยูชา 221

ไพรินทร กะทิพรมราช 120

ไพเราะ รุงเรือง 29

ไพโรจน กลิ่นจันทร 439

ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ 305

ไพโรจน สังขเดช 436, 439, 455

ไพโรจน สิทธิผกาผล 245

ไพลิน กิตติเสรีชัย 332

ไพลิน จิตเจริญสมุทร 448

ไพลิน จิตรชุม 109

ไพลิน ลิ้มตระกูล 167

ไพศาล คงคาฉุยฉาย 194, 205

ไพศาล เทพวงศศิริรัตน 317

ฟารีดา เราะหมานีย 362

เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข 369

ภคนันท พุมประเสริฐ 323

ภคพงศ พวงศรี 295

ภคมน จิตประเสริฐ 364

ภควดี สุทธิไวยกิจ 167

ภควุฒิ ทวียศ 329

ภมรฉัตร ชื่นอารมณ 24

ภสพร สันตะจิตโต 49

ภักดี วัฒนไตรภพ 352

ภัคณัฏฐ กุดวงษา 398

ภัคนิจ งามเกษม 437

ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา 226, 237

ภัฏฏ วงษจินดา 52

ภัททิรา เรืองสินทรัพย 161

ภัทร ภิญชวนิชย 37

ภัทร ลีลาพฤทธิ์ 202

ภัทรกร ศรีวะรมย 323

ภัทรกันย พฤทธิราชวิทยา 434

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 91

ภัทรชัย แกวเกตุ 49

ภัทรนันท ทักขนนท 313, 319

ภัทรพรรณ ทำดี 334

ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร 256

ภัทรา ชูวาธิวัฒน 390

ภัทรา เพงธรรมกีรติ 191

ภัทรา มูลจิตร 360

ภัทรา วณิชชานนท 37

ภัทรานิษฐ สองเมืองขจรชัย 196

ภัทราพร ตะปนตา 125

ภัทรินทร เดชะฤกษ 20

ภัทรียา สุทธิเลิศ 160

ภัทิรา อรุณรัตน 269

ภัสสร วรรณพินิจ 177

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ 103, 108

ภัสสรารัตน ยอดสุรางค 397

ภาคภูมิ วณิชธนานนท 97

ภาคม บำรุงสุข 117, 134

ภาณุภัค โมกขศักดิ์ 134

ภาณุวัฒน สรรพกุล 374

ภาธร พงศไพจิตร 269

ภาธร ศรีกรานนท 134

ภานพ เพ็งแพ 362

ภานุวัฒน จิระกรานนท 269

ภารุจ รัตนวรพันธุ 202

ภาลิณี ขวัญแกว 167

ภาวนา ภูมิศรีสอาด 269

ภาวัช หลวงสุนทร 135

ภาวิณี เพ็งเพชร 329

ภาวิณี อัมพันธ 239

ภาสกร ปนานนท 185

ภาสพงศ จิตตะวนิช 384

ภาสิณี วรชนะนันท 191

ภิญญา ศิลายอย 374

ภิตินันท รอดเกิด 158

ภิรดา ชัยรัตน 332

ภุชงค กิจอำนาจสุข 180

ภุชงค อุทโยภาศ 200

ภู ศิริเพชร 269

ภูชิดา สกุลรัตน 45

ภูดิท มณีสาย 347

ภูมิ พิมพประพันธ 175

ภูมิสิษฐ ชูไกรพินิจ 105

ภูมิอุษา ชาลีพรหม 29

ภูริกา เซี่ยงจง 341

ภูริวัจน เดชอุม 133

ภูวดล ทรงประเสริฐ 328

ภูวนะ ชุมภู 31

ภูวพล สุวิชาวรานนท 418

มงคล ชินบุตร 428

มงคล ดำรงคศรี 226

มงคล บุญวิจิตร 367

มงคล รักษาพัชรวงศ 217

มณจันทร เมฆธน 187

มณฑป ไชยชิต 248, 285

มณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์ 453
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มณฑล จำเริญพฤกษ 152, 388

มณฑล ฐานุตตมวงศ 194, 226 

มณฑล อนงคพรยศกุล 116

มณฑา นิระทัย 270

มณฑา หิรัญบัฏ 270

มณฑาทิพย โสมมีชัย 152

มณทิพย ธีรมหานนท 430

มณีกาญ ธีระศิริศิลป 46

มณีนุช เขียวอินทร 345

มณีเนตร เวชกามา 180

มณีรัตน คงคา 397

มณีรัตน ระลึกชอบ 457

มธุรส กิตติพงศพิศาล 24

มธุรส จงชัยกิจ 248

มนชนก วิจารสรณ 354, 360

มนตชัย พินิจจิตรสมุทร 303

มนตชัย เล็กเจริญวงศ 341

มนตชัย โศภิษฐกมล 202

มนตชัย สุระรัตนชัย 199

มนตรี ตั้งพิชัยกุล 125 

มนตรี ฝายอุประ 221

มนตรี ภัทรพนาวัน 345

มนตรี มาลีวงศ 163

มนตรี พิรุณเกษร 209

มนตรี สวางพฤกษ 205

มนตฤดี สิริวรวิทย 163

มนตศักดิ์ นอยฤทธิ์ 153

มนทัต เหมพัฒน 315

มนทิรา อารีพิทักษ 125

มนธิดา เราอรุณ 167

มนธีร จิตตอนันต 254

มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ 321,332

มนสิชา สุขเจริญ 64 

มนัธยา นิลพันธุ 323

มนัส นิลสวัสดิ์ 25, 26

มนัสนันท หัตถศักดิ์ 250

มนัสนิตย สหัสสานนท 389

มนู สอนนอย 430

มยุรี ดวงเพชร 151, 156

มยุรี เทศผล 11, 210

มยุรี สัมมาพรต 450

มยุลดา ทาสุรินทร 323

มริสสา พงษศิริกุล 125

มฤษฎ แกวจินดา 250 

มลฤดี ฐิติชัยมงคล 270

มลฤดี ตระกูลผุดผอง 428

มหาราช ทศศะ 431

มะนิด วงษคลาย 385

มะลิ สมหมาย 270

มะลิวัลย พันธุภักดี 24

มะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์ 412

มังกร โรจนประภากร 361, 364

มัทนา แกวกระจาง 457

มันทนา ไปเร็ว 430

มัลลิกา เกตุชรารัตน 34

มาตรินี รักษตานนทชัย 322, 329

มานพ เจริญไชยตระกูล 205 

มานพ เทียนเมืองปก 40

มานพ ศิริมงคล 210

มานะ จันทรทาจีน 160 

มานะ ทรงไตรย 270

มาโนช สุวรรณศิลป 49

มาริษา ภูภิญโญกุล 70

มาริสา มัยยะ 161, 163 

มาริสา อรัญชัยยะ 167

มาริสา เอี่ยมเหล็ก 324

มาลัย เมืองนอย 401, 406

มาลัยวัลย พุมเหมือน 196 

มาลิน ผดุงเจริญ 385

มาลินท อิทธิรส 270

มาลี ณ นคร 175

มาลี สกุลนิยมพร 390

มาลี สิริวัฒนรัชต 119

มาลี สุทธิโอภาส 180

มาศอุบล ทองงาม 370

มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล 177

มิ่งขวัญ มิ่งเมือง 185

มิติ รุจานุรักษ 217

มินตา ชัยประสงคสุข 175

มีนา ปทุมสูตร 187

มีนา ปานทอง 105

มีลาภ นัฏสถาพร 49

มุกดา เกตุแกว 452

มุทิตา หวังคิด 270

เมตตา เจริญพานิช 206

เมตตา เชยสมบัติ 82

เมธนี อารยะสกุล 125, 137

เมธา จันดา 357

เมธาวี ยุทธพงษธาดา 129

เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ 242,

  245, 247

เมธี แกวเนิน 103, 108

เมธี ศิลา 270

เมธี สายศรีหยุด 206

ยงยศ ตวนทอง 196

ยงยุทธ ชื่นชีพ 327

ยงยุทธ ตันสาลี 49

ยงยุทธ ไตรสุรัตน 148

ยงยุทธ เปยมขำดี 41

ยงยุทธ อินนุรักษ 206

ยงสยาม สนามพล 145

ยนต มุสิก 113

ยศ ทรัพยเย็น 288

ยศวีร วีระกำแหง 217

ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ 202

ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 62, 78

ยิ่งลักษณ ตั้งพินิจกุล 245

ยืน ภูวรวรรณ 202

ยุทธนา ปทีปโชติวงศ 31

ยุทธนา วงษทันท 270

ยุทธนา สมรูป 295

ยุทธพงษ คีรีมังคละ 155

ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล 217

ยุพกา ฟูกุชิมา 125 

ยุพดี เผาพันธ 393
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ยุพดี ฟูประเสริฐ 67

ยุพยง เหมะศิลปน 315

ยุพวัลย ทองใบออน 438

ยุพา ปานแกว 408, 413

ยุพา ปนสลัก 46

ยุพา รอดพวง 434

ยุพา วงษอุบล 35

ยุพาพร ทองตั้ง 270

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 95, 100

ยุพิน เกียรติสุวิมล 448

ยุพิน ผงชานัน 31

ยุพิน ภวพงศสุภัทร 337

ยุพิน แยมเกษร 90

ยุพิน วงษอุบล 245

ยุภาพร สุรเวช 22

ยุรดา สภานุชาต 25

ยุรพร ศุทธรัตน 93, 100

ยุวดี เกตุมณี 54

ยุวดี อินจันทร 422

เย็นใจ ฐิตะฐาน 403, 406

เยาวดี คุปตะพันธ 403

เยาวนารถ โพธิ์มี 271

เยาวนุช พูลพรรณ 19, 21

เยาวภา ไหวพริบ 112

เยาวภา อนุจารวัฒน 144

เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย 170

เยาวภา เอี่ยมพุม 31

เยาวลักษณ นิธิพงศพัฒน 439

เยาวลักษณ บุรินทราธิกุล 189

เยาวลักษณ มั่นธรรม 116

ใยอนงค ทิมสุวรรณ 222

รฐนนท เจริญชาศรี 74

รฐา วีระปรีย 70, 88

รติกร บุตรชา 341

รติกร พุทไธสง 450

รติพร มั่นพรหม 224

รติยา ธุวพาณิชยานันท 68

รพีพรรณ มีสงา 341

รภัส ศิลปศรีกุล 133

รมณีย เจริญทรัพย 393

รยากร นกแกว 57

รวมสุข สุขมาก 160

รวิพิมพ ฉวีสุข 372, 375

รวิศุทธ วาดี 271

รวิสสาข สุชาโต 303, 310

รวีโรจน จันทรหอม 371

รวีวรรณ ตัณฑวณิช 175

รสดา เวษฎาพันธุ 297

รสธร วิศาลมงคล 324

รองลาภ สุขมาสรวง 148

ระเบียบ ลาภเกิน 271

ระพีพงษ พานิวิวรรธน 84

ระพีพร ศุภมหิธร 271

ระวีวรรณ พวงวิจิตร 271

รัก ชุณหกาญจน 326

รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 68

รังรอง ยกสาน 374

รังรอง เหมยะรัตน 341

รังสรรค ปติปญญา 11

รังสรรค วงศจีรภัทร 222

รังสรรค โสวัณณะ 271

รังสฤษดิ์ กาวีตะ 75

รังสิมา ชลคุป 412

รัชกร อรชุน 106

รัชกฤช คงพินิจบวร 271

รัชฎา ชื่นเสียง 18

รัชฎา ทับเทศ 271

รัชฎาภรณ ขอเจริญ 434

รัชฎาภรณ พานิช 271

รัชด ชมภูนิช 313, 319

รัชดา คะดาษ 391

รัชดาทิพย ปูรณโชติ 160

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค 196

รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม 229

รัชนก อลงกรณโชติกุล 37

รัชนี กลิ่นกลั่น 197

รัชนี โพธิแทน 147

รัชนี รุจิวโรดม 180

รัชนี วีรุตมเสน 197

รัชนี สังขไพโรจน 311 

รัฐชา ชัยชนะ 191

รัฐพล ฉัตรบรรยงค 78

รัฐพันธ ตรงวิวัฒน 160

รัฐภูมิ ปาการเสรี 313, 315

รัฐวิทย สุมประเสริฐ 106

รัตติกรณ จงวิศาล 326

รัตติกรณ วิเชษฐกุล 314

รัตติกาล นิยมเอี่ยม 272

รัตติญา ศริดารา 44

รัตนทนา สังขพงษ 93

รัตนระวี ชเลิศเพ็ชร 87

รัตนศศิร สุนทรนิธิกุล 44

รัตนา ตันฑเทอดธรรม 410

รัตนา แบนจาด 119

รัตนา โลหะ 31

รัตนากร กล่ำสมบัติ 180

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 191

รัตมา ใชไหวพริบ 43

รัศมี ศุภศรี 402

รัสรินทร เกตุชาติ 450

ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ 224

ราชันย ศรชัย 135

ราตรี วงศปญญา 173

รำพวน มวงสีตอง 362

รำไพ ภูวราห 440

รุง เจนจิต 284

รุง เรืองผล 210

รุงทิพย ลุยเลา 70, 87

รุงทิพย ศักดิ์สุปรีชา 379

รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต 327, 367

รุงนภา เพงพิศ 160

รุงนภา อดิศรมงคล 327, 335

รุงพันธุ สดเจริญ 272

รุงรัตน ภิสัชเพ็ญ 229, 238

รุงเรือง พูลศิริ 142, 152
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รุงโรจน แจมอน 360

รุงโรจน บุสสา 433

รุงโรจน พิทักษดานธรรม 74

รุงโรจน โพธิ์สุวรรณ 48

รุงฤดี ลุมรอย 272

รุงแสง อรุณไพโรจน 250, 291

รุงอรุณ ผาสุกสกุล 447

รุจิรา ชุมแวงวาป 272

รุจิรา พงษเจตสุพรรณ 43

รุจิรา เสงเนตร 129, 138

เรณุกา กลับสุข 155

เรณุมาศ มาอุน 254, 290

เรณู เพ็ญธนานันต 180

เรวดี ใจหาญ 119

เรวัตร ธรรมาอภิรมย 297, 312

เรวัติ อ่ำทอง 439

เริงทิวา ทิพยศักดิ์ 229

เรืองวิชญ ยุนพันธ 113

เรืองศักดิ์ กมขุนทด 423

โรจนรวี ภิรมย 416

ฤดี ธีระวนิช 93, 408, 414

ฤทธี มีสัตย 182

ฤทัย เรืองธรรมสิงห 70

ลดาวัลย พวงจิตร 152

ลดาวัลย วชิรเมฆากุล 28

ลพ ภวภูตานนท 61

ลลิตา  นิพิฐประศาสน  สุนทรวิภาต 

  331

ลออรัตน ไพรสิงห 385

ละออ รอดมณี 442, 450

ละอองดาว กะการดี 387

ละอองดาว ธนสมบัติศิริ 197

ลักขณา จรรยาชัยเลิศ 167

ลักขณา ปนวิเศษ 292

ลักขณา พันธุวรวัฒน 144

ลักขณา แสนมณี 398

ลักษณศยา วรศักดาพิศาล 31

ลักษณสงา ไทรมา 295

ลักษณา อุณหรัตน 202

ลัคน จันทนภาพ 217

ลัดดา มีศุข 164

ลัดดา วัฒนศิริธรรม 403

ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล 154

ลัดดาวัลย ลำลองรัตน 24

ลัดดาวัลย ศรีสวัสดิ์พงษ 272

ลัดดาวัลย สุวรรณโชติ 272

ลาภมณี รักแจง 45

ลำดวน ทองพรหม 272

ลิขิต ชูชิต 106

ลิขิต สุวลักษณ 456

ลิขิต อนุรักษพงศธร 210

ลินดา พรชัยอรรถกุล 342

ลิลลี่ กาวีตะ 13

ลิลา วุฒิวาณิชยกุล 33

ลี่ลี อิงศรีสวาง 187

ลือศักดิ์ บุตรเหล 68

เลอพงศ จารุพันธ 373

เลอลักษณ จิตรดอน 171

เลิศชัย ระตะนะอาพร 229

เลิศพิไล อิ่มอ่ำ 379

เลิศลักษณ เงินศิริ 177

วงจันทร ยวงศรี 272

วงเดือน รุพันธ 434

วงษสถิตย วัฒนเสรี 272

วชิระ จงบุรี 214

วชิรา มาลาวัลย 64

วชิราพรรณ ทรัพยสวัสดิ์ 347

วนัท ศรีเจริญ 378

วนิช ประสาธนวนิช 126

วนิดา กมลจินดา 295

วนิดา เกื้อแกว 72

วนิดา เทวารุทธิ์ 404

วนิดา พัสดุรักษ 352

วนิดา รัตตมณี 391

วนิดา เลาหสุรโยธิน 347

วนิดา ศรีทองคำ 445

วนิดา สนสุวรรณ 160

วนิดา เสาะดน 33

วยากร อรุณรัตน 272

วรกิจ เชิดชูธรรม 356

วรงศ บุญเจริญ 93

วรชัย ทองคง 398

วรชัย วิริยารมภ 334

วรฐ คูหิรัญ 217

วรดา ชูสงา 440

วรดี จงอัศญากุล 296

วรนันท กิตติอัมพานนท 298

วรนุช ขำสวัสดิ์ 440

วรนุช จันทรศรี 27

วรพงศ ศรีโสฬส 222

วรพงษ แยมงามเหลือ 252

วรพจน อุดมรัตน 298

วรพร อรามรักษ 12

วรพรรณ สังขเวช 272

วรพล เพ็งพินิจ 405

วรพิมพ ถิระวัฒน 250, 291

วรภัทร กอบสันเทียะ 407

วรภัทร รัตนาพาณิชย 327

วรรณชลีย เกียรตินิยมศักดิ์ 126

วรรณดา สุจริต 57

วรรณดี ไทยสยาม 213

วรรณดี สุทธินรากร 404

วรรณพร ฉัตรทอง 310, 312

วรรณพิชา สระแสงทรวง 144

วรรณรดา สุราช 177

วรรณรัตน พรศิริวงศ 173

วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร 370

วรรณวิภา คูสกุล 97

วรรณวิมล คลายประดิษฐ 103, 112

วรรณวิมล ดวงกลัด 70

วรรณวิมล ปาสาณพันธ 182

ฤ
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ว
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วรรณวิมล ราชอุปนันท 389

วรรณศิริ ธรรมานุรักษ 126

วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษสันติ 367

วรรณสิริ วรรณรัตน 410

วรรณสุข ไชยวงษ 398

วรรณา กลิ่นกลั่น 140

วรรณา จันทวงศ 145

วรรณา นาวิกมูล 131

วรรณา นิ่มละออ 80

วรรณา บุญอินทร 57

วรรณา มาลาพันธุ 171

วรรณา โรจนะบุรานนท 273

วรรณา ศิลามาตร 118

วรรณา สุติวิจิตร 273

วรรณี จิรภาคยกุล 369

วรรธนะ แถวจันทึก 52

วรรนิภา รพีพัฒนา 450

วรรษา คำรณยุทธ 20

วรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข 217

วรวิทย ยี่สวัสดิ์ 418

วรวิทย วัชชวัลคุ 347

วรวีร รายา 441

วรวุฒิ กุลวงษ 50

วรวุฒิ โปะมา 106

วรวุฒิ ฤกษอำนวยโชค 345

วรวุฒิ หวังวัชรกุล 227, 236

วรเศรษฐ สุวรรณิก 184

วรัณทัต ดุลยพฤกษ 103, 108

วรัทยา ธรรมกิตติภพ 258

วรัทยา พุมพวง 238

วรัสยาพร กีรติกรณธนายศ 126

วรางคณา พันธุมโพธิ 396

วรางครัตน จันทสาโร 210

วราพร พิมพประไพ 351

วราพรรณ คลายสีแกว 160

วราพรรณ อภิศุภะโชค 136, 141

วราภรณ ก. ศรีสุวรรณ 312

วราภรณ โกมลเมฆ 291

วราภรณ จันทรจำนงค 66

วราภรณ ชุมพาลี 450

วราภรณ แดงชวง 450

วราภรณ เตียวพิพิธพร 106

วราภรณ ทองสัมฤทธิ์ 141

วราภรณ ทับชู 391

วราภรณ บุญเกิด 424

วราภรณ บุญทรัพยทิพย 370

วราภรณ ประเสริฐ 400

วราภรณ ปานกลาง 437

วราภรณ พาราสุข 164

วราภรณ ภายศรี 44

วราภรณ มีหนัก 273

วราภรณ สมบูรณกุล 35

วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต 410

วราภรณ อวมอาม 355

วราภา มหากาญจนกุล 13, 57, 370

วราเมศวร วิเชียรแสน 222, 237

วรารัตน หาคำ 57

วราลี คงกระพันธ 342

วราลี จันทโร 126

วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 414

วราศรี ศรีวุฒิชาญ 41

วราห เทพาหุดี 113

วริศรา รมโพธิ์ทอง 385

วริศรา อิ่มพิทักษ 333

วรุฬลักษณ เลียงมา 245

วโรดม ตูจินดา 197

วลฌา อาศัยผล 448

วลัญชลักษณ สุวรรณมัย 273

วลัยพร ทรัพยทัต 64, 70

วลัยภรณ อัตตะนันทน 298, 307

วลัยรัตน จันทรปานนท 367

วลาวรรณ ทั่งสุวรรณ 445

วลี เฑียรบุญเลิศรัตน 126

วลีรัตน กาญจนปกรณชัย 29

วลีรัตน บรรจงจิตร 64, 70

วลีรัตน ปานเพียร 273

วลีรัตน สุพรรณชาติ 303, 311

วศิน อิงคพัฒนากุล 382

วศินี อัศวเสรีเลิศ 185

วสกร บัลลังกโพธิ์ 189

วสพร นิชรัตน 70

วสันต งามแสง 393

วสันต ชุณหวิจิตรา 438

วสันต ทองไทย 246, 284

วะรา พุมสุวรรณ 434

วัชนีพร จุดาสิงห 28

วัชรพงศ เลิศสุรวัฒน 372

วัชรพล พิมพเสริฐ 163

วัชรวีร วชิระทวีสิทธิ์ 145

วัชระ กาแกว 273

วัชระ เครือรัฐติกาล 210

วัชราภรณ อาจหาญ 131

วัชราวรรณ ปนหุน 37

วัชรินทร ชาญศิลป 331

วัชรินทร ปญจเทพ 437

วัชรินทร วิทยกุล 222

วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล 189

วัชรี จันทรจำนงค 342

วัชรี ทองทิพย 33

วัชรี นอยวงษ 31

วัชรี บุญวิทยา 334

วัชรี รัตนสกุลทอง 181

วัชรี วีรคเชนทร 218

วัฒนชัย ตาเสน 149

วัฒนชัย ทองธีรภาพ 56

วัฒนา วิธีจงเจริญ 385

วัฒนา อนันตผล 121

วัฒนารี ทวิวรดิลก 273

วัณณนา สุนทรนฤรังษี 126

วันชัย จันทรประเสริฐ 75

วันชัย ปลื้มภาณุภัทร 167

วันชัย พันธทวี 401

วันชัย ยอดสุดใจ 222

วันชัย เย็นเพชร 424

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 112

วันชัย สุนทรวินิต 363

วันชัย อรุณประภารัตน 142, 152

ว
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วันชาติ ยิบประดิษฐ 342

วันดี เกษมสุขพิพัฒน 248

วันดี เที่ยงธรรม 357

วันดี พินิจวรสิน 315

วันดี วณิชยศักดิ์พงศ 187

วันดี อมรสิงห 342

วันถวิล วงศวานิช 126

วันทนา จิรพยุงไชย 245

วันทนี โกวิทางกูร 46

วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย 391

วันเพ็ญ ปรีตะนนท 450

วันเพ็ญ มีสมญา 404

วันเพ็ญ ศรีจันทรกุล 446

วันวิสา เกตุแกว 45

วันวิสา สุดประเสริฐ 182

วันวิสาข ผาสุขกาย 433

วัลยา ผองแผว 347

วัลลภ รัฐฉัตรานนท 330, 336

วัลลภ อารีรบ 174

วัลลภา จันทรดี 136

วัลลีย บางบอ 158

วัลลีย บุนนาค 24

วาณี ชนเห็นชอบ 361, 374

วาทินี กฤษณะพันธ 152

วาทินี เขมากโรทัย 445

วาธินี จันทรเพ็ญโรจน 24

วาริณี ชีวางกูร 273

วารุณี กวยไขมุข 28

วารุณี ธนะแพสย 58, 408, 413

วารุณี ผลประเสริฐ 441

วารุณี พันธุเพียร 158

วารุณี ลัภนโชคดี 249

วารุณี สุนพคุณศรี 273

วาสนา นาราศรี 404

วาสนา บัวจันทร 389

วาสนา เปยงตะ 21

วาสนา รุงเรือง 430

วาสนา ศิริโภคาธิรัตน 342

วาสนา สุวรรณรัตน 371

วาสนา หมวดเตี้ย 308, 311

วิกร ตัณฑวุฑโฒ 256

วิกรม รังสินธุ 189

วิจักขณ ฉิมโฉม 148, 156

วิจารณ วิชชุกิจ 62, 76

วิจิตตศรี สงวนวงศ 304, 308, 310

วิจิตร สุทธิประภา 342

วิชชา ตรีสุวรรณ 405

วิชนี นวลศรี 324

วิชัย พาณิชยสวย 273

วิชัย มินสุวรรณ 41

วิชัย ศิวะโกศิษฐ 210, 234

วิชัย สุระพัฒน 214

วิชา นิยม 155

วิชาญ มะวิญธร 254

วิชาญ ยั่งยืน 64

วิชาญ วงษสังข 28

วิชาญ เอียดทอง 149, 426

วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข 128

วิชิต เสมาชัย 106

วิชุดา ดำสุวรรณ 273

วิเชียร กลิ่นอบ 206

วิเชียร กิจปรีชาวนิช 171

วิเชียร กีรตินิจกาล 77, 388

วิเชียร คดพิมพ 439

วิเชียร คนฟู 39

วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ 333

วิเชียร ยงมานิตชัย 171

วิเชียร ลอมวงค 39, 41

วิเชียร ลีลาวัชรมาศ 364

วิเชียร เลาหโกศล 163

วิเชียร สลากรธนวัฒน 459

วิญู แสงทอง 395

วิทย เลิศแสง 358

วิทยา ปนสุวรรณ 58, 167

วิทยา ศักยาภินันท 120

วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 210

วิน เชยชมศรี 189

วิน สุรเชษฐพงษ 352

วินัย ดำสุวรรณ 274

วินัย ดิษฐาน 144

วินัย พฤกษะวัน 218

วินัย พุทธกูล 293, 303

วินัย โพธิ์สุวรรณ 187

วินัย มะหะหมัด 445

วินัย วิริยะฐานะกุล 392

วินัย อาจคงหาญ 306

วินัศ ภูมินาถ 403

วิบูลย จงรัตนเมธีกุล 56, 66

วิบูลย ชลานันต 254

วิพักตร จินตนา 146, 386

วิภา นกแกว 437

วิภา สุโรจนะเมธากุล 403

วิภา หงษตระกูล 177

วิภา เอื้องาน 395

วิภากร วงศไทย 131

วิภาทิพย อรรถไชยพัฒน 274

วิภาพรรณ คุมภัย 243

วิภาภรณ ณ ถลาง 405

วิภาภรณ บุญเชียงราก 31

วิภารัตน แสงจันทร 249, 286

วิภาวดี จันทวรรณ 48

วิภาวดี อนทวม 401

วิภาวรรณ อยูเย็น 117,129

วิมล ไตรสวัสดิ์รัตน 145

วิมล รอดเพ็ชร 13, 96

วิมล ลิ่มเศรษโฐ 274

วิมลรัตน อินศวร 378

วิมลวรรณ ไสยมรรคา 441

วิยะดา สีหบุตร 189

วิรงค จันทร 191

วิรัญญา แกววัฒนะ 164

วิรัตน ชูแกว 430

วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา 364

วิราช นิมิตสันติวงศ 349

วิรินทรดา สุขนอย 411

วิริยา ปกษาสุข 237

วิริยา ลุงใหญ 84

ว
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วิริยาภรณ อุดมระติ 325

วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร 218

วิโรจน ตั้งนิติพงศ 430

วิโรจน พวงพิกุล 41

วิโรจน รุโจปการ 222, 237

วิโรจน เวชชะ 135

วิลาวัณย นกยูงทอง 448

วิลาวัลย กุณนา 426

วิลาวัลย สินธุประภา 364

วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 413

วิไล เจียมไชยศรี 226, 236

วิไลรัตน ฉ่ำสิงห 360

วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ 452

วิไลศักดิ์ กิ่งคำ 117, 129, 141

วิวัฒน ชูชม 424

วิวัฒน นาวานิช 391

วิวัฒน วงศกอเกื้อ 178

วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน 151

วิศณุ บุญญาวิวัฒน 358

วิศิษฎ โพธยาลังการ 32

วิศิษฎ โลเจริญรัตน 224

วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย 299

วิษฐิดา จันทราพรชัย 367

วิษณุ สันสน 437

วิษณุ โหไทย 274

วิษณุ อรรถวานิช 298

วิษณุวัฒน ฉิมนอย 353

วิสัย คงแกว 395

วิสิฐ กิจสมพร 418

วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ 249, 285

วิสุทธิ์ สุพิทักษ 227

วีณา ยาไทย 274

วีณา วงศศรีเผือก 274

วีณา สิทธิธนบูรณ 64

วีนัส ตวนเครือ 155

วีรชัย โทบาง 399

วีรเชษฐ จิตตาณิชย 371

วีรนุช กิระวงศสกุล 398

วีรพัฒน จูฑะสุต 106

วีรพัฒน นามกระโทก 42

วีรพัฒน พลอัน 181

วีรวรรณ อมรศักดิ์ 66

วีระเกษตร สวนผกา 222

วีระณีย ทองศรี 80

วีระพันธ สังขมาลย 438

วีระภาส คุณรัตนสิริ 142, 147

วีระศรี เมฆตรง 417

วีระศักดิ์ อุดมโชค 186

วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย 365

วุฒิ ทักษิณธรรม 189

วุฒิ หวังวัชรกุล 303

วุฒิชัย กปลกาญจน 11, 210, 458

วุฒิชัย ออนเอี่ยม 116

วุฒิดา รัตนพิไชย 74

วุฒินันท คงทัด 409, 412

วุฒินันท รักษาจิตร 380

วุฒิพงศ อารีกุล 218

วุฒิพงษ ทวีวงศ 317

วุฒิพล หัวเมืองแกว 147

วุฒิพันธ พิทักษเนติกุล 57

วุฒิยา สาหรายทอง 298, 311

วุฒิวงศ ธีระพันธ 356

เวช เตจะ 418

เวชพงศ ชุติชูเดช 199

ไวพจน กลิ่นกลั่น 160

ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 84

ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล 55

ศนิ ลิ้มทองสกุล 317

ศยามล เอกะกุลานันต 326

ศรเทพ ธัมวาสร 84

ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร 11, 55,   

  56, 175

ศรัญญา พัวพลเทพ 348

ศรัญู เทพสงเคราะห 329

ศรัณ ปยังกร 424

ศรัณย นักรบ 135, 139

ศรัณย เพ็ชรพิรุณ 116

ศรัณยธร ศศิธนากรแกว 135

ศรัณยา ประทุมราช 274

ศรันย สมันตรัฐ 317

ศรันยา เกษมบุญญากร 70

ศรายุทธ เรืองสุวรรณ 97

ศราวดี ปานจับ 415

ศราวรรณ แกวมงคล 378

ศราวุธ เปรมใจ 318

ศรินยา มวงเพ็ง 160

ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน 218

ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 80

ศรีรัฐ โกวงศ 331, 336

ศรีรัตน ศรีกรองแกว 274

ศรีวรรณ ไวมาลา 197

ศรีวรรณ สุวรรณโชติ 171

ศรีสม สุวรรณวงศ 175

ศรีสมร คงวิทยา 168

ศรีสมัย วิริยารัมภะ 351

ศรีสุดา ไกรวพันธุ 274

ศรีสุทธา วิเชียรณรัตน 451

ศรีอุษา ปาละวัธนะกุล 385

ศรุดา โลหะนะ 400

ศรุติ โพธิ์ไทร 341

ศลิษา เตรคุพ 126

ศลิษา สุจิตวรสาร 171

ศวพร ศุภผล 74

ศศิกานต เธียรเงิน 342

ศศิฉาย ธนะมัย 251

ศศิธร จางภากร 259

ศศิธร ตรงจิตภักดี 369

ศศิธร พลโยธา 363

ศศิธร พูนเพิ่มสิริ 429

ศศินพร นาคเกษม 447

ศศินันท ทิพยโอสถ 421

ศศินันท บุญประสิทธิ์ 274

ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 71

ศศิพร โภคากรณ 65

ศศิมนัส อุณจักร 173
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ศศิมา ผะดาวัน 342

ศศิวิมล พุทธิรานนท 224

ศศิวิมล มีอำพล 96

ศสิญา เสือดี 445

ศหลิน เดียวสุรินทร 43

ศักดา อินทรวิชัย 68, 432

ศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด 181

ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ 255

ศักดิ์มงคล มวงคราม 275

ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 296

ศันษนีย ภูมณี 22

ศันสนีย สุทธิสังทร 390

ศันสนีย หวังวรลักษณ 108

ศันสนีย อุดมระติ 403

ศานติ วิริยะวิทย 198, 233,   

  234, 239

ศานิต เกาเอี้ยน 300

ศาลักษณ พรรณศิริ 393

ศาสตรินทร ตันสุน 333

ศิรเดช สุริต 319

ศิรพรรณ สุคนธสิงห 378

ศิริกร จันทรนวล 183

ศิริกัลยา สุวจิตตานนท 206

ศิริกาญจนา ทองมี 181

ศิริกุล จึงวิมุติพันธ 275

ศิริกุล พูนนาก 126

ศิริกุล วองวิจิตรศิลป 275

ศิริขวัญ สุริยันต 32

ศิริจันทร แตสกุล 57

ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร 351

ศิรินทรทิพย สุรกิจสกุล 28

ศิรินรัตน วรรณภินพงศ 397

ศิรินิตย ธารธาดา 380

ศิริพงศ อติพันธ 199

ศิริพงษ เทศนา 399

ศิริพร เรียบรอย 71

ศิริพร เลิศไพศาลวงศ 127

ศิริพร อองรุงเรือง 202

ศิริพร ออนประเสริฐ 457

ศิริรักษ จันทครุ 345

ศิริรัตน จำแนกสาร 445

ศิริรัตน ศรีสอาด 249

ศิริรัตนา ชูแกว 285

ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ 214

ศิริลักษณ เลี้ยงประยูร 409, 412

ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ 120

ศิริวรรณ บุรีคำ 393

ศิริวรรณ พราพงษ 349

ศิริวรรณ ภัทรประภานันท 90

ศิริวรรณ มงคลพิบูลย 275

ศิริวัฒน พูนวศิน 218

ศิริวัลย สรอยกลอม 393

ศิริษา วีรสิทธิ์ 356

ศิริสุดา จำนงทรง 108

ศิริสุดา ลดาวัลย ณ อยุธยา 275

ศิลปชัย มณีขัติย 110

ศุทธิวีร เจิมประไพ 356

ศุภกาญจน พงศยี่หลา 328

ศุภกิจ นนทนานันท 222

ศุภกิจ อาชีวะวานิช 168

ศุภกิตต สายสุนทร 63, 68

ศุภชัย วุฒิพงศชัยกิจ 178

ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 95

ศุภชาติ สุขารมณ 298

ศุภณัฏฐ ยุกตะนันท 441

ศุภธิดา พิมพิสณฑ 399

ศุภนันท บุญชอบ 342

ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 74

ศุภร ทองยวน 351

ศุภฤกษ ทานาค 249

ศุภฤกษ สุขสมาน 14, 93

ศุภลักษณ โรมรัตนพันธ 157, 189

ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 222

ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 210

ศุภารีย อิ่มพิทักษ 127

ศุภิฌา ธนะจิตต 74

ศุภิสรา เกียรติสันติสุข 390

ศุมาพร เกษมสำราญ 413

เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 328

สกล ฉายศรี 425

สกลสุภา ทองนอย 129, 138

สกุลพัชร ปุจฉากร 454

สคาร ทีจันทึก 152

สงกรานต คุมกลาง 65

สงกรานต ลาเวียง 407

สงกรานต สวางศรี 275

สงวนศรี เจริญเหรียญ 371

สงวนศรี ปาลกะวงศ 342

สดใส ชางสลัก 422

สดับภิน พวงมาลัย 314

สตรีไทย พุมไม 382

สถาพร จิตตปาลพงศ 353

สถาพร เชื้อเพ็ง 16

สถาพร ประดิษฐพงษ 71

สถิตย สุนทรวิภาต 210

สนธยา กันทะมาศ 399

สนอง สุนทรวิภาต 229

สนั่น ประกอบศรี 32

สนั่น สมโชค 197

สนิท ปนประดับ 41

สนิท สุภะคะ 429

สบสันติ์ มหานิยม 21, 275

สภาวิทย ดานธำรงกูล 315

สมเกียรติ นกบิน 168

สมเกียรติ นากระโทก 35

สมเกียรติ ประสานพานิช 83

สมเกียรติ รักษมณี 129

สมเกียรติ วันทะนะ 333

สมคิด ปราบภัย 54

สมคิด ปนสุวรรณ 32

สมคิด สิริพัฒนดิลก 149

สมจิต สุรพัฒน 47

สมจิต ออนเหม 405, 406

สมจิตต ปาละกาศ 13, 183, 386

สมจิตต สองบาง 65, 79
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สมจิตร เฉลิมสุวิวัฒนาการ 275

สมจิตร สิริรัตนวิทย 127

สมเจตน จักษุรัตน 42

สมเจตน พัชรพันธ 224

สมใจ ขุนเจริญ 446

สมใจ บรรเทากุล 431

สมใจ บุญอุรพีภิญโญ 275

สมใจ มิใย 38

สมชัย พรบันลือลาภ 173

สมชัย สัจจาพิทักษ 358

สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 73

สมชาย กรีฑาภิรมย 74

สมชาย งามยิ่งยวด 440

สมชาย ตามบุญ 295

สมชาย ธนสินชยกุล 420, 421, 423

สมชาย นำประเสริฐชัย 202, 383

สมชาย ปยพันธวานนท 424

สมโชค เรืองอิทธินันท 184

สมนิมิตร พุกงาม 155

สมนึก คีรีโต 202

สมนึก ตั้งสุวรรณเสมา 32

สมนึก พงศกุหลาบ 275

สมบัติ ขอทวีวัฒนา 367, 376

สมบัติ ชิณะวงศ 15

สมบัติ ประสงคสุข 84

สมบัติ ปนแตง 363

สมบัติ ออนศิริ 255

สมบูรณ จิระสถิตย 276

สมบูรณ สมมัจฉา 43

สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 213

สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต 67

สมพงษ ทั่งบุญ 42

สมพงษ บันลือพงศพันธุ 358

สมพงษ พวงดอกไม 206

สมพงษ พิเชฐภิญโญ 193, 211

สมพงษ สิบรัมย 455

สมพร คงเจริญเกียรติ 374

สมพร บุญอินทร 371

สมพร พวงแพ 28

สมพร มณีประสพสุข 392

สมพร แมลิ่ม 152

สมพร รอยแกว 65

สมพร รักษศรีทอง 276

สมพล นาคเมือง 38

สมพิช เมธีพงษ 276

สมพิศ เกตุดำ 324

สมพิศ ชยันโต 29

สมพิศ สามิภักดิ์ 176

สมภพ แตมมาลา 38

สมภพ นวีภาพ 190

สมภพ สุวรรณรัฐ 258

สมโภชน ใหญเอี่ยม 400

สมยศ เชิญอักษร 13, 59

สมยศ วิวัฒนปฐพี 276

สมร ติเยาว 393

สมร พึ่งฉิ่ง 276

สมฤดี สาธิตคุณ 186

สมฤทัย ทะสดวก 213

สมฤทัย พันธบุตร 45

สมศรี กิติศรีวรพันธุ 276

สมศรี ภัทรธรรม 441

สมศรี หลิมตระกูล 459

สมศรี หาญณรงค 145

สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ 219

สมศักดิ์ เตชะโกสิต 276

สมศักดิ์ ทับทิมทอง 43

สมศักดิ์ รักสนิท 39

สมศักดิ์ โสภาจารีย 85

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 176

สมศิริ แสงโชติ 79

สมสกุล คงวงศวาลย 119

สมสุข เตชสมบูรณสุข 207

สมสุข นูหาร 385

สมสุดา ผูพัฒน 258

สมหญิง ไทยนิมิต 218

สมหมาย เจนกิจการ 110

สมหมาย หอมสวาท 349

สมหมาย อุดมวิทิต 298

สมหวัง ขันตยานุวงศ 151, 383

สมัคร สุจริต 378

สมาน แกวเรือง 129

สมาน แกวไวยุทธ 190

สมาน เจริญกิจพูลผล 211, 233

สมาน มงคลสกุลวงศ 181

สมาน สุไลมาน 211

สยาวไลย โชคมาเสริมกุล 38

สยุมพร โยธาสมุทร 306

สรณัฏฐ ศิริสวย 113

สรณัฐ ไตลังคะ 132

สรเดช จั่นบานโขด 258

สรพงศ พงศกระพันธุ 186

สรรเพชญ คำนวณทิพย 199

สรรเสริญ จำปาทอง 422

สรวัฒน วิศาลาภรณ 303

สรวิชญ วงษพรพันธุ 38

สรศักดิ์ เพิ่มศิลป 392

สรศักดิ์ มงคลสมบูรณ 324

สรสิทธิ์ วัชโรทยาน 458

สรอยทอง สายหยุดทอง 401

สรอยนภา อิ่มสมบูรณ 276

สรอยสุดา ณ ระนอง 127

สรัญญา โชติพัฒน 32

สรัญญา วัชโรทัย 174

สราวุฒิ สมงาม 38

สราวุธ รุงเมฆารัตน 77

สราวุธ สังขแกว 149

สรินนา อ่ำรุง 81

สรียา กาฬสินธุ 328

สลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ 119

สวรรคชิด สุภาพวงษสกุล 18

สวัสดิ์ วรรณรัตน 89, 94, 98

สวางจิตร วิเชษฐกุล 145

สหภพ ดอกแกว 116

สหัทยา คลายหาญ 442, 446

สหัส ภัทรฐิตินันท 432

สหัส ราชเมืองขวาง 395

สหัสศรี เพ็งบุญ 276

ส
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สะวรรณยา เกตานิรุจน 276

สัจจา สกุลธนญชัย 24

สัจจาทิพย ทัศนียพันธุ 211

สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 218

สัญชัย พัฒนสิทธิ์ 251

สัญญา สิริวิทยาปกรณ 236, 255

สัณหะ เหมวนิช 298

สันต เกตุปราณีต 153

สันติ แกวโมกุล 337, 350

สันติ ชินานุวัติวงศ 223

สันติ ปานนพภา 65

สันติ พวงเจริญ 110

สันติ ลักษิตานนท 211

สันติ สุขสอาด 146

สันติ อัศวศรีพงศธร 218

สันติยา เอกอัคร 298

สันสกฤต วิจิตรเลขการ 97, 102

สัมพันธ หุนพยนต 93, 99

สากล สถิตวิทยานันท 330

สาคร จันทรมา 395

สาคร พงษนิล 42

สาธิต ประเสริฐมานะกิจ 161

สาธิต ฤทธิ์เลิศชัย 367

สาธิต ลาภเกิน 277

สาพิศ ดิลกสัมพันธ 151

สามารถ แมนจันทรารัตน 277

สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 168

สายใจ บุญสุข 396

สายชล เกตุษา 79

สายชล พรมหมื่น 21

สายทิวา รามสูต 313, 316

สายฝน เสนาะอาจ 85

สายพิณ กาญจนเสริม 187

สายพิณ ทานัชฌาสัย 371

สายสิริน ชูศิริ 32

สายสุดา ศรีอุไร 306

สายสุนีย ศรีโรจน 144

สายัณห ทัดศรี 77

สารภี ศิริเจริญ 19

สารภี สีสุข 446

สารัฐ รัตนะ 155

สาริมา สุนทรารชุน 409, 412

สาโรจน ศิริศันสนียกุล 365

สาโรช โศภีรักข 251, 287

สาโรช อังสุมาลิน 293, 306

สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส 171

สาวิตรี จันทรานุรักษ 365

สาวิตรี ธรรมธงชาติ 371

สาวิตรี พังงา 69

สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ 149

สาวิตรี รังสิภัทร 82

สาวิตรี ลิ่มทอง 171

สาวิตรี สุวรรณ 277

สาวุฒิ ลาภเกิน 277

สำรวย ทาทราย 28

สำราญ แกวดอนรี 291

สำราญ ทองเล็ก 101

สำราญ ศรีชมพร 424

สำเร็จ ขันทอง 426

สำอางค โชติมัย 342

สิงห อินทรชูโต 319

สิงหคำ นันตะภูมิ 121

สิงหทอง ครองพงษ 448

สิตางศุ ขันติ 127

สิตางศุ พิลัยหลา 213

สิทธวีร ทองทิพยศิริเดช 358

สิทธิกร สุมาลี 249, 286

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 155

สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน 181

สิทธิชัย ศรีออน 202

สิทธิพงษ เดชาอนันตพงษ 24

สินสมุทร แซโงว 353

สินิทธ สิทธิเสรีชน 53

สินี อำภารักษ 28

สินีนาฎ แสงงาม 38

สินีนาถ จริยโชติเลิศ 361, 374

สินีพรรณ ไสยลักษณ 151

สิรยา ตรีสุวรรณ 277

สิริกร กาญจนสุนทร 322, 330, 385

สิริกัญญา มณีนิล 35

สิริกุล สุนทรารักษ 356

สิริจินต วงศจารุพรรณ 94

สิริชัย สงเสริมพงษ 371

สิริดาว จันทรสุข 44

สิรินันท ชมภูแสง 402

สิรินันท อุณหโภคา 48

สิริพร ทิพยคง 249, 289

สิริพร สธนเสาวภาคย 396, 401

สิริพรรณ คลายมณี 398

สิริพล อนันตวรสกุล 206

สิริพันธุ จุลกรังคะ 71

สิริรัตน นกแกว 363

สิริรัตน นิยม 356

สิริวรรณ นันทจันทูล 129

สิริวัฒนา จิตตรีพล 365

สิริศักดิ์ กะการดี 343

สิริสิน ชุมรุม 369

สิรี ชัยเสรี  58, 361, 371

สิลา พันธุบุญรัตน 71, 87

สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล 277

สิวินีย ศรีวิไล 416

สืบ ชัยยะ 435

สุกัญญา กลาขยัน 314

สุกัญญา กุลแกว 55

สุกัญญา บุญเกิน 245

สุกัญญา มณีเจริญ 19

สุกัญญา ศิริวาจนะ 32

สุกัญญา อุทามนตรี 277

สุกิจจา พงษสุวรรณ 197

สุขกมล ปญญาจันทร 71, 88

สุขเกษม สิทธิพจน 361, 374

สุขวิมล ชางชำนิ 387

สุขสันต ฉ่ำสิงห 351

สุขสันต พันธทอน 424

สุขุม โชติชวงมณีรัตน 424

สุขุม เราใจ 108

สุขุมาล กิติสิน 184

ส
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สุขุมาลย เลิศมงคล 75

สุคันธรส ธาดากิตติสาร 409, 413

สุจรรยา วิลาวรรณ 127

สุจิณณา กรรณสูต 382

สุจิต ลิ้มทองสุข 343

สุจิตตา เรืองรัศมี 71

สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ 330

สุจิตรา ดวงพัตรา 234

สุจิตรา โตะเถื่อน 32

สุจินด ศรีเกษเพ็ชร 28

สุจินต เจนวีรวัฒน 77

สุเจตน ชื่นชม 383

สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ 163

สุชาดา ฐานะกาญจน 161

สุชาดา ตันโชติกุล 47

สุชาดา นันทะไชย 249, 285

สุชาดา ศรีศกุน 277

สุชาดา สงธาดา 21

สุชาดา หงษทอง 295

สุชาดา อุชชิน 408, 412

สุชาติ ดวงแค 394

สุชาติ สุวรรณทัศน 181

สุชาติ เหลืองประเสริฐ 227, 

  230, 237 

สุชาย วรชนะนันท 114

สุชาวดี เกษมณี 277

สุชิน ปลีหะจินดา 306

สุชีพ จันทอง 39

สุชีรา จรรยามั่น 38

สุชีลา พลเรือง 227

สุณี คุณากรสวัสดิ์ 354

สุดจิต สงวนเรือง 168

สุดใจ นอยหวอย 239

สุดประสงค สุวรรณเลิศ 419

สุดฤดี ประเทืองวงศ 81

สุดสวาท ยกสาน 277

สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย 175

สุดสาย ตรีวานิช 372

สุดสายสิน แกวเรือง 67

สุดา จารุเสน 443

สุดา ภูระหงษ 394

สุดา หงษสุวรรณ 161

สุดารัตน ผลบุญ 106

สุดารัตน รัตนพันธุ 429

สุดารัตน รัตนราช 449

สุดารัตน สารสวาง 246, 284

สุดาวดี เหมทานนท 62, 71

สุตเขตต นาคะเสถียร 62, 77

สุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล 39, 50

สุทธิดา เอี่ยมสำอาง 173

สุทธิพันธุ แกวสมพงษ 363

สุทธิศักดิ์ ทองคำดี 398

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ 223, 231

สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา 331

สุทัศน แปลงกาย 425

สุทิน สมบูรณ 106

สุทิศา ลิ้มสกุล 278

สุเทพ ญาดี 171

สุเทพ ทองแพ 73

สุเทพ ปลองมาก 175

สุเทพ สิริวิทยาปกรณ 227

สุธาทิพ นันทพิพัฒน 278

สุธารัตน โชติกประคัลภ 179

สุธาริน สถาปตานนท 223

สุธาสินี กิตยาการ 168

สุธิดา สัตยากร 314

สุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ 21

สุธี บุญชวย 181

สุธี รัตนภิรมย 360

สุธี สุดประเสริฐ 184

สุธีนี สุทธิศรี 43

สุธีร ดวงใจ 149

สุธีรา วิทยากาญจน 410

สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ 69, 87

สุนทร เลาเรืองศิลปชัย 278

สุนทรา โตบัว 246

สุนทรา อมราพิทักษ 278

สุนทรา อุชุภาพ 411

สุนทราภรณ ลิ่มสกุล 114

สุนทรี คุมไพโรจน 184

สุนทรี พวงภู 241

สุนทรี เพ็ชรดี 358

สุนทรี สุวรรณสิชณน 367

สุนทรีย ปาลวัฒนชัย 278

สุนทรียา ชัดแชม 278

สุนันท คำเลิศ 343

สุนันท ตามถิ่นไทย 385

สุนันท นอยระแหง 394

สุนันท พินิตเกียรติสกุล 352

สุนันท ภัทรจินดา 116

สุนันท ลิ้มตระกูล 206

สุนันท ไหมเลื้อย 203

สุนันทา รัตนาโภ 157, 173

สุนันทา เสือเทศ 65

สุนิษา ขวัญเมือง 25

สุนิสา ณ ถลาง 278

สุนิสา ดวงนุม 71

สุนิสา สมดวง 48

สุนิสา อิทธิชัยโย 328

สุนีย ทองสิริประภา 278

สุนีย นิธิสินประเสริฐ 365

สุนีย ภูริพันธุพิพัฒน 343

สุนีย โลกนิยม 451

สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 98

สุนีรัตน กุศลาศัย 223

สุเนตร พรานนทสถิตย 218, 241

สุบรรณ เสถียรจิตร 114

สุปราณี งามประสิทธิ์ 425

สุปราณี เทียนเล็ก 21

สุปราณี ปญญา 437

สุปราณี สิงหโตทอง 22

สุปรียา ควรเดชะคุปต 299

สุปรียา หวังพัชรพล 316

สุพจน กาเซ็ม 81

สุพจน ยุคลธรวงศ 135, 426

สุพจน อาวสกุลสุทธิ 358

สุพจนา เจริญสิน 378

ส
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สุพนิดา วินิจฉัย 414

สุพร เมธาภัทรกร 173

สุพรรณนิจ พลเสน 391

สุพรรณา เตชะสกุล 168

สุพรรณิกา โพธิเทพ 330

สุพรรณิการ ศรียาภัย 278

สุพรรณี คงกะนันท 278

สุพรรณี จันทนคราญ 117, 127

สุพรรณี ชื่นฉ่ำ 144

สุพรรณี หงษทอง 446

สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย 13

สุพัตรา กันภัย 85

สุพัตรา พันธไมสี 106

สุพัตรา มิตรภานนท 168

สุพัตรา ริ้วทองชุม 443

สุพัตรา ศรีจิ๋ว 206

สุพัตรา ศรีสุวรรณ 82, 86

สุพัตรา สุขแสวง 119

สุพัตรา อินทนะ 128, 138

สุพัตรา  วงศวิเศษ  แอนดราดี 279

สุพิญญา กาวไธสง 137

สุพิน ดิษฐสกุล 279

สุภัญญณา เกิดแกว 411

สุภัทรา ถึกสถิตย 155

สุภัทรา พวงแพ 90

สุภัทรา ลิ้มประภากรชัย 457

สุภัทรา วงษวันทนีย 32

สุภา หารหนองบัว 164

สุภาณี แจมขำ 106

สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ 299

สุภาพร คำปลิว 197

สุภาพร บุณยประสิทธิ์ 350

สุภาพร เลาะมะ 32

สุภาพร สอนวงษ 429

สุภาพร สุขเจริญ 279

สุภาพร หรุนสกุล 324, 335, 336

สุภาพร  แกวกอ  เลี่ยวไพโรจน 317

สุภาภรณ ไชยภัฏ 426

สุภาภรณ ดีพรอม 279

สุภาภรณ เลิศศิริ 82

สุภาว วิหคไพบูลย 236

สุภาวดี พุมพวง 103, 114

สุภาวดี โรจนธรรมกุล 279

สุภาวดี เศรษฐฐิติ 362

สุภิญญา ปานดำ 430

สุมน มาสุธน 176

สุมนรัตน ชื่นพุฒิ 95, 101

สุมัลลิกา โมรากุล 365

สุมาลี กาญจนชาตรี 279

สุมาลี กูลเหมือน 431

สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา 279

สุมาลี ขำอิน 279

สุมาลี เชาวลิต 161

สุมาลี ธนะแพสย 127

สุมาลี พุมภิญโญ 299

สุมาลี สันติพลวุฒิ 299, 310

สุมิดา อังศวานนท 135

สุมิตรา จิตศรัทธา 279

สุมิตรา บุญบำรุง 403

สุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน 279

สุเมธ เชื้อสุดใจ 211

สุเมธ เพ็ชรพงษ 245

สุเมธ ศิรินิรันดร 456

สุเมศ เขียวคราม 280

สุเมศ ทับเงิน 421

สุรชัย จิวเจริญสกุล 255

สุรชัย ธชีพันธ 168

สุรชัย ประเสริฐสรวย 251, 287

สุรชัย รดาการ 211, 287

สุรชัย ลิปวัฒนาการ 213

สุรเชษฎ อรามรักษ 74

สุรเชษฐ ชานกสกุล 135

สุรเดช ศรีทา 280

สุรพงษ เปาเลี้ยง 358

สุรพงษ อาทิตยวงศ 345

สุรพล เชาฉอง 425

สุรพล ธัญญวิบูลย 134

สุรพล พฤกษพานิช 211

สุรพล ภัทราคร 157, 168

สุรพล วิเศษสรรค 190

สุรพล อาจสูงเนิน 190

สุรวิช วรรณไกรโรจน 79

สุรศักดิ์ เชียงกา 181

สุรศักดิ์ นิลนนท 79

สุรศักดิ์ สงวนพงษ 12, 203

สุรสิทธิ์ ไทยรัตน 128

สุรังสี ไมกลัด 280

สุรัตน บัวเลิศ 382

สุรัตน แสงสีเหลือง 72

สุรัสวดี อรุณวรากรณ 54

สุรางค สุธิราวุธ 171

สุรางค หิรัญศรี 280

สุรางค เห็นสวาง 91

สุรางครัตน เพ็ชรคุม 343

สุรางครัตน ยอดสุรางค 32

สุราภรณ คงผล 447

สุรินทร บัวทอง 428

สุรินทร ปยะโชคณากุล 178

สุรินทร มูลวงศ 119

สุรินทร อนพรม 147

สุรินทรภรณ ศรีอินทร 395

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 103, 116

สุริยัน สุวรรณกาล 49, 255

สุริยา แกวรอดฟา 26

สุริยา ณ หนองคาย 161

สุรี จิตโสภิณ 233

สุรีพร เนตรสวาง 245, 284, 287

สุรีพันธ เกียนวัฒนา 259

สุรียพร ชินเศรษฐกิจ 127

สุรียพร แสงหิรัญ 365

สุรียรัตน บำรุงสุข 130

สุรีรักษ ดิเรกลาภ 52

สุรีรัตน ผลศิลป 225

สุไร สุวรรณรัตน 391

สุลักษม ตาฬวัฒน 157, 174

สุลิณี รุงจรัสนนท 168

สุวนีย ณ นคร 101

ส
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สุวพร ผาสุก 303

สุวรรณา กลัดพันธุ 394

สุวรรณา ทิพยรักษ 351

สุวรรณา ธุวโชติ 306, 454

สุวรรณา นาครุง 25

สุวรรณา นาควิบูลยวงศ 258

สุวรรณา ปรมาพจน 245

สุวรรณา ประณีตวตกุล 300

สุวรรณา สายรวมญาติ 304

สุวรรณา เสือฟก 415

สุวรรณี หนีภัย 46

สุวรี พวงพลับ 90

สุวัฒน สุภาพ 280

สุวัฒนา จิตตลดากร 213

สุวัฒนา ปานเกิดผล 434

สุวันนา ดวงสโมสร 106

สุวาณี อองจันทร 441

สุวาพร ชื่นอารมณ 33

สุวิกรม มาประณีต 280

สุวิช ชมชื่น 219

สุวิช บุตรสุวรรณ 242, 252, 287

สุวิชภรณ วิชกูล 229

สุวิชา เกษมสุวรรณ 350

สุวิทย กังวานนาวิน 246

สุวิทย คำแสง 439

สุวิทย เจิมสวัสดิพงษ 219, 232

สุวิทย สินที 161

สุวิมล งามเนตร 324

สุวิมล ตั้งสัจจพจน 255

สุวิมล สัจจวาณิชย 223

สุวิวัฒน สืบสานกุล 229

สุวิสา พัฒนเกียรติ 439

สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล 256

เสฎฐวิทย เกิดผล 184, 192

เสถียร แสงแถวทิม 65

เสนีย ตั้งสถิตย 219

เสรี กุญแจนาค 15, 345

เสรี เจริญกิจมงคล 171

เสรี เศวตเศรนี 229, 232

  239, 432

เสวก ชาวแพรกนอย 107

เสารรัตน ภัทรฐิตินันท 259

เสาวคนธ บุญสมธป 54

เสาวณิต วิงวอน 132

เสาวณี สาธรวิริยะพงศ 176

เสาวณีย เลิศวรสิริกุล 367

เสาวนิตย ทิพยเสวก 347

เสาวนีย สุพุทธิธาดา 178

เสาวนุช ถาวรพฤกษ 73

เสาวภา จารุสกุล 451

เสาวรส บุญมุสิก 52

เสาวรส สังขนิ่ม 197

เสาวลักษณ กูเจริญประสิทธิ์ 299

เสาวลักษณ ชัยฤทธิ์ 280

เสาวลักษณ บัวจันทร 381

เสาวลักษณ รักการไพศาลวงศ 21

เสาวลักษณ แหยมเจริญ 429

แสงแข นาวานิช 422

แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 352

แสงดาว เขาแกว 74

แสงเทียน อัจจิมางกูร 108

แสงรวี จงวนิช 399

แสงสรรค ภูมิสถาน 155

แสงอรุณ สุนปาน 52

แสงอรุณ อุดมสุข 52

โสพนา จันทวงศ 386

โสภา วิศิษฏศักดิ์ิ์ 318, 319

โสภา อินทรุณ 385

โสภาพรรณ แสงศัพท 280

โสภาวรรณ ตันหยง 437

โสมจิรา พรหมบัวดี 280

โสมสกาว เพชรานนท 295, 310

โสวัตรี ณ ถลาง 321, 334

หทัยกาญจน ลูกฟก 378

หทัยทรรศ เสมชูโชติ 43

หทัยรัตน ขวัญเจริญ 280

หทัยรัตน ริมคีรี 366, 376

หนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร 119

หรรษา วัฒนานุกิจ 213, 231

หฤทัย นำประเสริฐชัย 89, 93

หฤยา อารีวงศ 281

หัชทัย ชาญเลขา 203

เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ 223

องอาจ เลาหวินิจ 351

อโณทัย เทวราชสมบูรณ 38

อโณทัย ธูปทอง 281

อดิชัย พรพรหมินทร 213

อดิศร ยะวงศา 356

อดิศร ศิริสุรักษ 40

อธินุช ทองศรีนุช 25

อธิป อำภาพร 363

อนงค จีรภัทร 110

อนงคนาฏ ชิณวงศ 281

อนงคนาฏ ศรีวิหค 184

อนงคนุช สาสนรักกิจ 80

อนงคพรรณ ขอพรกลาง 50

อนงคภัทร สุทธางคกูล 178

อนงคลักษณ ศรีธัญกุล 197

อนนต วงษเกษม 230

อนันต ผลเพิ่ม 203

อนันต มุงวัฒนา 59, 227

อนันต อะสีอุโค 99

อนันตญา ประทุมชาติ 28

อนันทศิลป รุจิเรข 281

อนามิกา กาญจนบรรเทิง 378

อนุ นนทรีย 38

อนุกรณ บุตรสันติ์ 116

อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร 358

อนุชัย รามวรังกูร 256

อนุชา ทะรา 394

อนุชา พิสุทธิพงษบูรณ 197

อนุตตรีย อุดมกิจจา 281

ห

อ

ส
ห
อ
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อนุธิดา อักษรกูล 50

อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ 436,

  439, 455

อนุรักษ อรรถสิษฐ 199 

อนุรัตน ฑีฆะบุตร 390

อนุวัฒน โพธิ์คง 281

อนุวัตร แจงชัด 365

อนุศร ใกลแกว 398

อนุสรณ ไกรสูงเนิน 295

อนุสรณ คำภักดี 418

อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา 206

อเนก นิ่มแยม 439

อโนชา ชำนาญกิจ 433

อโนทัย ชลชาติภิญโญ 368

อโนมา นามพิมูล 144

อโนมา สุวรรณาภิชาติ 429

อภันตรี ดวงเงิน 345

อภัสนันท อิ่มโอษฐธนากร 141

อภิชัย กฤษณามระ 394

อภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ 329

อภิชาต แจงบำรุง 17, 211

อภิชาต ดะลุณเพธย 300, 311

อภิชาต ภัทรธรรม 147

อภิชาติ พงศสุพัฒน 91, 100, 101

อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 181

อภิชาติ โรจนโรวรรณ 225

อภิญญา จุฑางกูร 402

อภิญญา ดวงจันทร 204, 232

อภิญญา หิรัญวงษ 187

อภิญญากร กัลยาณมิตร 343

อภินันท จุลดิษฐ 28

อภินันท สุประเสริฐ 337, 345

อภินิติ โชติสังกาศ 223, 235

อภิยศ เหรียญวิพัฒน 447

อภิรมย ละมายอินทร 281

อภิรักษ จันทรสราง 203

อภิรัตน ไพศาลกิตติโชติ 224

อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล 131, 137

อภิวันท กำลังเอก 306

อภิษฐา จันทรประเสริฐ 249

อภิสิฏฐ ศงสะเสน 168

อภิสิทธิ์ ทิพยอักษร 190

อมร อารี 281

อมรเทพ อาชวกุลเทพ 351

อมรพรรณ จัตุชัย 343

อมรรัตน ประสานศัพท 343

อมรรัตน พรหมบุญ 174

อมรรัตน เลิศวรสิริกุล 225

อมรรัตน ศาสตรวาหา 356

อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก 300

อรชส  นภสินธุวงศ  อรรถจินดา 300

อรณิชา(เพงพร) เทพมุณี 139 

อรทัย จงประทีป 225

อรทัย มากมี 237

อรไท ผลดี 130, 426

อรไท อนุถาวร 281

อรไท ออกกังวาล 281

อรนัดดา ชิณศรี 334

อรนันท กลันทปุระ 330

อรนาถ สุขพล 282

อรนุช บุตรศรีคุย 197

อรนุช หงษาชาติ 258

อรพร หมื่นพล 114

อรพรรณ บุตรกตัญู 249, 292

อรพิน ใจยา 343

อรพิน สถิรมน 325

อรพิน อินทรหะ 282

อรพินท จินตสถาพร 114

อรพินท เจียรถาวร 169

อรรณพ จันทรอุปรี 425

อรรณพ หอมจันทร 186

อรรถธีรา วรยิ่งยง 169

อรรถพงศ คำอาจ 230

อรรถพร วิเศษสินธุ 211

อรรถพล กำลังดี 347

อรรถวุฒิ กันทะวงศ 107

อรรถศักดิ์ จารีย 204

อรรถสิทธิ์ งามภักดิ์ 28

อรวรรณ บุตรดี 360

อรวรรณ คำดี 65

อรวรรณ คูหเพ็ญแสง 282

อรวรางค นฤนาท 352

อรสา สุกสวาง 321, 330

อรอนงค นัยวิกุล 58, 371

อรอนงค ผิวนิล 382

อรอนงค ยืนยง 50

อรอุมา ดวงงาม 56

อรอุมา เพียซาย 81

อรอุษา คำสุข 176

อรเอม ตั้งกิจงามวงศ 317

อรัญญา ศรีรัตนานนท 246, 290

อรัญญา อ่ำเอกกิจ 46

อริชัย รักธรรม 91

อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต 176

อริสา สุขสม 334

อริสา เหรียญบุญยงค 443

อรุณ นฤทุม 428

อรุณฉาย ทัพผดุง 234

อรุณรัตน ชาติสัมพันธ 246

อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ 171

อรุณศรี เลาหะศิริมากุล 282

อรุณี แกวพลอย 33

อรุณี นาคเสน 282

อรุณี ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ 299

อรุณี พันธุรักษ 434

อรุณี เรียนดารา 235

อลงกต บุญสูงเนิน 360

อลงกต อินทรชาติ 107

อลงกรณ อินทรักษา 382

อลิศรา มีนะกนิษฐ 79

อวยชัย จีระชน 198

อ
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อวยพร ตั้งธงชัย 255

อศิรวัฒน ปรีชา 107

ออ พรานไชย 153

ออมรัชต ชูสวัสดิ์ 435

อักษร แสงเทียนชัย 348

อัคคสรี จิรชาญชัย 435

อัครเทวี ผลาเกส 411

อัครพงศ พัชรรุงเรือง 203

อัครพงษ สวัสดิพงษ 176

อังกูร หงษคณานุเคราะห 335

อังคณา จุโฬทก 282

อังคณา ศรีพยัพ 163

อังคณา ออนบุญเอื้อ 258

อังศุมาลย จันทราปตย 67

อังสนา สุกจั่น 294

อัจจนา วงศชัยสุวัฒน 169

อัจฉรา เกษสุวรรณ 373

อัจฉรา ดวงเดือน 227

อัจฉรา ตันสวัสดิ์ 343

อัจฉรา ปทุมนากุล 304

อัจฉรา ผองอุดม 383

อัจฉรา เสาวเฉลิม 255

อัจฉรา เฮียงโฮม 47

อัจฉราพรรณ คอวนิช 282

อัจฉราวรรณ คลองชาง 390

อัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน 48

อัจฉรี เอี่ยมชู 33

อัจฉรีย ยุวพันธ 21

อัจราพร ศรีบุญเลิศ 178

อัญชณี คูเบอรา 178

อัญชนา วงษโต 212

อัญชลี รื่นฤทธิ์ 138

อัญชลี ศิริขจรกิจ 178

อัญชลี เอาผล 190

อัญชสา ประมวลเจริญกิจ 17

อัญชัญ มหาคงคา 437

อัญชัน เกียรติบุตร 242

อัญชิรา เศรษฐลัทธ 282

อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ 79

อับดุลหาดี อุเซ็ง 434

อัมพร บัวที 107

อัมพร วรรณปะกาศิล 19

อัมพิกา บันสิทธิ์ 225

อัศนีย กอตระกูล 203

อัศวิน ศิริธรรม 39

อานนท รุงสวาง 200, 240

อาภัสสรา ชูเทศะ 348

อาภากร จิวเจริญ 38

อาภาภัสร สุวรรณสิงห 282

อายนางศ แซลี้ 33

อารยา เกษมณี 258

อารยา พีชผล 43

อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร 200, 234

อารยา ศานติสรร 318

อาริยา ยอดหลา 343

อาริยา ลันศรี 35

อารี ทองคำ 343

อารีย ชัชวาลวรรณ 282

อารีย ตั้งวงศวิวัฒนา 107

อารีย ธัญกิจจานุกิจ 442, 447

อารีย สีแสงมุข 90

อารีย ไหลกุล 358

อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล 304

อารีรัตน ปนทอง 127

อารีรัตน วงศสถิตย 21

อารีลักษณ เต็มตระกูล 407

อารุณ นกยูงทอง 443

อาสูตร สงวนเกียรติ 351

อำนวย เงินพูลทรัพย 429

อำนวย ตันพานิชย 17

อำนวย สูชัยยะ 68

อำนวยพร ประทุมโพธิ์ 425

อำนาจ ธีระวนิช 93

อำนาจ พัวพลเทพ 337, 347

อำนาจ รุจิราวรรณ 283

อำพร แจมผล 71

อำพร เสนห 374

อำพวรรณ ทิวไผงาม 283

อำไพ แจงบุญ 428

อำไพ ทองธีรภาพ 186

อำไพพงษ ทวีธัญลักษณ 324

อำไพวรรณ ทวีธัญลักษณ 158

อำไพวรรณ ภราดรนุวัฒน 62, 81

อิงอร กิมกง 172

อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ 304

อิทธิพล พวงแกว 28

อินทิรา ตรีเดชี 283

อินทิรา บำรุงสาลี 128

อินทิราภรณ มูลศาสตร 203

อิศริยา ทวีศิลป 128

อิษยา นาคนาวา 283

อิสราภรณ คชรัตน 423

อิสริยา บุญญะศิริ 304

อิสริยา วุฒิสินธุ 108

อิสรีย ขมิ้นสนสกุล 65

อุคเดช บุญประกอบ 349

อุณาโลม ธิติสุทธิ 283

อุดมลักษณ สุขอัตตะ 412

อุดมลักษม กูลศรีโรจน 283

อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 81
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