
 

ฝายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร 

ปรับปรุง ณ วันที่ 16 กันยายน .2565 

 

 
 

รายชื่อผูติดตอประสานงานในดานตางๆ  

รายชื่อ หนาที่ เบอรติดตอ 

ภายในคณะ 

เบอร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ    

 1. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

ดูแลภาพรวมการจัดสอบ 
3462 084-387-8001 

 2. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

ดูแลภาพรวมการจัดสอบ 
3465 089-854-9109 

3. รองผูอํานวยการฝายบริหารและ

ยุทธศาสตร สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ดูแลภาพรวมการจัดสอบ 
3463 080-786-7799 

4. รองผูอํานวยการฝายนวัตกรรมการศึกษา

และดิจิทลั สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ดูแลภาพรวมการจัดสอบ 
- 081-884-0044 

5. นางสาวธันวดี กรีฑาเวทย ดูแลงานตารางสอนตารางสอบ 3456 098-6354424 

6. นางสาวฐิตารีย พรหมเศรษฐการ ดูแลงานตารางสอนตารางสอบ 3456 081-141-3354 

7. นางสาวบุษกร  ชัยวงค ดูแลงานตารางสอนตารางสอบ 3456 099-385-9876 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลอาคาร 70 ป (ศร)   

1. นายธนัท นันทะชมพู (แนค) เปด – ปด หองสอบ ชั้น 2, 3 3292 090-3168221 

2. นายปริญญา ธะนันต (ออด) แทน กรณีลําดับที่ 1 และ 2 ไมอยู 3295 083-5821881 

3. นายเสกสรร   สอนยศ (สันต) แทน กรณีลําดับที่ 1 และ 2 ไมอยู 3298, 3263 087-5761801 

กองกายภาพและสิ่งแวดลอม    

1.นายเสกสรรค  ขวัญศรีวงค ดูแลปญหาดานเทคนคิ (ระบบไฟฟา) 3224 081-8819698 

2.นายวิทยา  ถาแกว ดูแลปญหาดานเทคนคิ (ระบบไฟฟา) 3225 086-7319195 

3.นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม 3223 081-7644907 

คณะบริหารธุรกิจ    

1. หัวหนางานบริการการศึกษาและกิจการ

ศึกษา 

ปฏิบัติการหองสอบ 
3550 ตอ 109 091-0651599 

2. นายวชิรพงษ  จันหนองฮี ปฏิบัติการหองสอบ 3550 ตอ 109 095-4527732 

คณะผลิตกรรมการเกษตร    

1. นายเขต  ศรีพรรณ กรรมการจัดทําขอสอบ 3616-3617  

2. นางศศิธร  ปญญา จัดทําขอสอบ 3616-3617  

3. นางเกศริน ขยัน จัดทําขอสอบ 3616-3617 083-5701990 
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4.นางสาวเดือนวิสาข สิงหะภักดี จัดทําขอสอบ 3616-3617 094-1694993 

คณะวิทยาศาสตร    

1. นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ เจาหนาที่ประสานงาน 3820  

2. นายนริศ เจรญิ เจาหนาที่เปด – ปด อาคาร 3830-3837 087-3039897 

3. นายเจษฎาพร ดวงชนะ ประจําหองสอบ 3819 089-9546856 

คณะวิศวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร    

1.นางสินีลักษณ  เครือปญญา 
ผูประสานงานสาขาเทคโนโลยีหลงัการเก็บ

เก่ียวและดูแลตึก EA 
5040-5049  

2.นางรําไพ  ศุภวงศ 
ผูประสานงานสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหารและดูแลตึก EA 
5030-5039  

3.นายเอกชัย   บุญธรรม ดูแลกรณีมีปญหาดานเทคนิค  5030-5039 095-6982045 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร

ทางน้ํา 

 
  

1. นางอัจฉรา เสาวฤทธ์ิ ปฏิบัติการหองสอบ 5116, 5100-5102 086-9236830 

2. นายเกษม สมบัต ิ เจาหนาที่เปด – ปด อาคาร 5117, 5100-5102 081-0216723 

คณะพัฒนาการทองเที่ยว    

1. นายสมพงศ สมศร ี เจาหนาที่ประสานงาน 5162 091-851-4967 

2. นายวิทวัท ขาวอิ่น เจาหนาที่เปด – ปด อาคาร 5162 083-7668750 

3. นายพิทักษแดน แดงชาติ เจาหนาที่เปด – ปด อาคาร 5192 086-1920362 

คณะศิลปศาสตร    

1. นางสาวพนิดา  พละปญญา ปฏิบัติการหองสอบ 5200-5207 086-6563158 

2. นางสาวศิริลักษณ ปารม ี ปฏิบัติการหองสอบ 5200-5207 090-5369959 

3. นายเบญจศลี นุตตะละ ปฏิบัติการหองสอบ 5200-5207 086-1895117 

คณะเศรษฐศาสตร    

1. นางสาวนฤมล แกวปอม ปฏิบัติการหองสอบ 5267 083-9426611 

2. นายวรวิทย อินตา 
ปฏิบัติการหองสอบและ 

เปด-ปด อาคาร 
5269 084-5570522 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการ

ออกแบบสิ่งแวดลอม 

 
  

1.นายวรเชษฐ  กาญจนวิศาล ผูประสานงาน 5365, 5350-5354 080-1269922 



 

ฝายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร 

ปรับปรุง ณ วันที่ 16 กันยายน .2565 

 

 
 

รายชื่อ หนาที่ เบอรติดตอ 

ภายในคณะ 

เบอร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี    

1.นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ ผูประสานงาน 5453, 5432 095-4480245 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร    

1. นายวัฒนาพงษ ใหมเฟย ปฏิบัติการหองสอบ 5400-5407 086-7316776 

วทิยาลัยบริหารศาสตร    

1. นางอรทัย ใจปอ ผูประสานงาน 5544 081-4737473 

2. นายมรรค  คงด ี ผูประสานงาน 5545 081-1578449 

วทิยาลัยพลังงานทดแทน    

1.นางสาวโสภา  หาญยุทธ ผูประสานงาน 5590 089-5584568 

2.นางสาวอัญชลี  สายเขียว ผูประสานงาน 5590 089-2629848 

3.นายนักรบ  กลัดกลีบ ผูประสานงาน 5590 089-5618670 

อาคารเรียนรวม 80 ป    

1.นายภาคภมูิ  จันทรเผือก ผูประสานงาน 1040 093-134-3753 

2.นายปริวัตร  ทุงศร ี ผูประสานงาน 1040 084-846-4035 

 


