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นางสาวโสภิดา ศิริบาล 1501

นางสาวโสภิดา ศิริบาล 1501

สาํนักงาน 1102

สภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ

2

เลขาฯ อธิการบดี นางสาวนภาพร ถวัลย์สิริพันธ์
นายนวพรรษ หอมชื�น

1101
1103

เลขาฯ รองอธิการบดี และ
งานสารบรรณมหาวิทยาลัย

นางสาวจิตติมา แคล้วภัย
นางสาวสุดารัตน์ มลาไวย์
นางสาวสาลินี จันทร์ศรี
นางสาวพิจักขณา สายทอง
นางสาวอาจารีย์ บาํรุงศิลป�

1104
1105
1106
1107
1108

สาํนกังานอธกิารบดี



กองคลัง 
ผู้อํานวยการ นางสาวรุ่งอรุณ แพงเกษม 9654

ฝ�ายงบประมาณ 1201

1203หวัหนา้กลุ่มงานบรหิารทั�วไป

กลุ่มงานบัญชี นางสาววรรณา ชวนประสงค์
นางสาวนฤมล พวงสุวรรณ
นางสาวธนพร ชัยศักดิ�เลิศ
นายทรงศักดิ� มณีกรรณ์
นางสาวอังคณา อินทแสง
นายเตชภณ สุริยะวงศ์

1210
1212
1213
1214
1215
1216

กลุ่มงานเบิกจ่าย 1 1222
1223
1224
1225
1226

นางสาริสา ชัยสงค์
นางสาวจินตนา มณีไส
นางสาววาสิตา ยงยุทธวุฒิกุล
นายชุติเดช แย้มสุวรรณ
นางมนัสนัน แทนออมทอง

3

นางสาวศิริพร โตวัฒนา

กลุ่มงานงบประมาณ 1233
1234

นางสาวพรประภา วรวัฒน์
นางสาวศุภฉัตร จันทร์เขียว

กลุ่มงานการเงิน นางสาวแคทลียา แสนสุข
นางสาวสิริพร มิ�งงามทรัพย์
นางสาวลัดดา กล่อมสูงเนิน
นางสมบุญ เกิดสมบัติ

1240
1241
1242
1243

หัวหนา้กลุ่มงานเบกิจ่าย 2

นางสาวศิริวรรณ ทูลพุทธา
นางอัมพร เหมือนเงิน
นางสาวนันทนา โตปฐมวงศ์
นางสาวพิชญนันท์ ศักดาพิพัฒน์กุล
นางสาวเนตรนัตตา เคารพ

1250
1251
1252
1253
1254

1202นางอรนุช มีใหม่กลุ่มงานบริหารทั�วไป

1249นางสาวปราณีต ไม้สูงเนิน

กลุ่มงานเบิกจ่าย 2



กองคลัง (ต่อ)
กลุ่มงานพสัดุ นางศรัญญา มะวงศ์

นางสาววรรณวิภา คุณโทเงิน
นางสาวพัชรินทร์ อุษวิโรจน์
นายชัยวัฒน์ หาญชเล
นางสาววิจิตรา ศรีพุทธา

9653
9657
9655
1258
1259

4

กองนโยบายและแผน 
ผู้อํานวยการ ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย 9620

งานงบประมาณ นางสาวอัจฉรา กาญจนหิรัญ
นางสาวปาริชาติ ขาํวงศ์
นายสาโรช กาฬษร

1301
1302
1303

งานติดตามประเมินผล
       และรายงาน

นางสาวพรนภา ด่านไทยวัฒนา
นางสาววรัตมา เอียดทอง
นายเสฏฐวุฒิ วัฒนถาวร

1309
1310
1311

งานบริหารทั�วไป นางสาววรรณา คงพิมพ์
นางสาวนัฐวดี จุลษร

1317
1318

งานยุทธศาสตรแ์ละ
       ประกันคณุภาพ

นางสาวพัชญ์สิตา เหลี�ยมทองคํา 1324



กองบรหิารงานบุคคล 

ผู้อํานวยการ นางสาวสุฑารัตน์ นิ�มละออ 9686
นายวิทวัช น้อมบุญส่งศรี 1401

นางสาวมนัสภร ไพรัมย์ 1402

นางสาวอารี บุญช่วยส่ง 1403

5

ผลงานทางวิชาการ
       (สายวิชาการ), บรรจุนกัเรยีน
       ทนุ, ปรบัวุฒ ิ(เพิ�มค่าจ้าง),
       แต่งต้�ง

งานสรรหา, กองทนุสาํรอง
เลี�ยงชีพ
ผลงานทางวิชาการ

       (สายวิชาการ), โอนยา้ย
       ข้าราชการ

นางสาวปราณปรียา ป�� นโต 1404

บรรจุพนักงาน, ลาออก,
       แต่งตั�งรกัษาการ, สญัญาจ้าง

นายปุณณกัณฑ์ สะสม 1405

งานสวัสดิการ, งานประกัน
       สงัคม, หนงัสอืรบัรอง (ผา่นสทิธิ)

นางสาวป�ญชิกา สุวรรณนาคร 1407

งานเงินเดือน, ลาคลอดบุตร,
       ลาประกอบพธีิทางศาสนา,
       อบรมโดยใชวั้นลา, เงินประจํา
       ตําแหนง่

นางสาวภัทรพร คัมภีรปกรณ์ 1408

งานศึกษาต่อ, ทนุการศกึษา ว่าที� ร.ต.หญิงนฤมล แก้วซิ�ม 1406

ผลงานทางวิชาการ
       (สายสนบัสนุน), สภาวิชาการ, 
       สภามหาวิทยาลัย, ตั�งคณะ
       กรรมการประจําคณะ

งานศึกษาต่อ, ทนุการศกึษา นางญาณิศา ศุภกิตติกา 1409



กองบรหิารงานบุคคล (ต่อ)

บาํเหนจ็ดํารงชพี, บาํเหนจ็
       ตกทอด, หนงัสอืรบัรองการ
       ทํางาน

นางสาววรุณยุพา ป�ญญาเรียบ 1411

งานโครงการ, อบรม, สมันา นางสาวกาญจน์วรินทร์ นพชัยยา 1410

นายชนัลชัย ชนะไชย 1421

งานสารบรรณ 2 นางสาวดาวเรือง ต๊กควรเฮง 1422

อัตรากําลัง, โอน-ย้าย
       พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวบุญนภา อิ�วสวัสดิ� 1423

เครื�องราชอิสรยิาภรณ,์
       บตัรขา้ราชการ

นายวิรชาติ มัสอูดี 1424

6

ฐานข้อมลูบุคลากร,
       ปรับวุฒิ ในทะเบยีนประวัติ
       (ไมเ่พิ�มค่าจ้าง)

ว่าที� ร.ต.ทศพล นาคจรุง 1425

งานสรรหา นางสาวเขมิกา จุลษร 1426

งานสารบรรณ 1



กองกลาง
ผู้อํานวยการ ผศ.วิสุทธิ� ยิ�งอุปการ 9651

สารบรรณและเลขานกุาร นางสาวโสภิดา ศิริบาล 1501

งานซอ่มบาํรุง (เบอรโ์ทรสว่นกลาง) 1502

งานรักษาความปลอดภัย อ.เอกชัย รอดพิสา 1503

ยานพาหนะ นางสาวศิริกุล ยุภิณโย 1504

งานอาคาร (เบอรโ์ทรสว่นกลาง) 1505

ศูนย์อนรุกัษ์พลังงาน 1506
งานประชาสมัพนัธ์

       และวิเทศสมัพนัธ์
นายทรงพล จิตต์โกศล
นายณรงฤทธิ� ทองอุบล
นางสาวตุลยดา มีเนตรทิพย์
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด

1520
1521
1522
1523

7

นางสาวศุภลักษณ์ ชื�นชม



ผู้อํานวยการ อ.สุเปรม นนทะวงษ์ 9688

งานบรหิารทั�วไป นางสาวพีร์รติมา กัลป�ปาลพล
นางสาววาสนา หมวดชนะ
นายคมสันต์ คําแผ่น

1601
1602
1603

งานกิจกรรม นายจิรานุวัฒน์ คําปลิว
นางสาวนวพร เรี�ยวแรง
นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์

1609
1610
1611

กองพฒันานกัศกึษา

งานกีฬา นายชินณรงค์ ชูไกรไทย
นายปฏิพล แสงวิเศษ

1618
1619

งานสวัสดิการ นางสาวจุฑามาส ช้างศิลา
นางสาวสุมลทา วงษา
นางสาวรัชฎาวรรณ แก้วเกษการ

1625
1626
1627

งานแนะแนว นางสาวนงลักษณ์ โพธิ�มณี 1633

งานวิชาทหาร, งานประกัน
อุบัติเหตุ

นางสาวเมธินี บุญทับ 1639

งานพยาบาล นางสาวธัญวรรณ เกตุศิริ
นางสาวเพียรฤทัย นุ้ย
นางสาวนันทิยา ทับพึง
นางเทวารัตน์ เกษศิริ

1646
1647
1648
1649

8

งานวินยันกัศึกษา นายวินัย ไทรเมือง 1640



หัวหนา้หนว่ย นางนุสรา เด่นอุดม 1701

ตรวจสอบภายใน นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม 1702

โทรสาร 9656

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

ศนูยศ์ลิปะและวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการ ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม 9664
เบอรโ์ทรสว่นกลาง 1710

 สาํนกังานบรหิารสนิทรพัย์
บรหิารสนิทรัพย์ นางสาวภิษาณี ขจรวงษ์

นางสาวแอนฤทัย ค�าคูณ
นางสาวฐิตารีย์ พลหาญ

9652
1721
1722

UTKShop นายธเนส เอี�ยมรัตนสันติ 1723

สาํนกันติิการ
ผู้อํานวยการ นางสาววิจิตรา ทวิภูมิพงษ์ 9659

นติิกร นางสาวปวีณา แจ้งสกุล
นางสาวนภาพร ถวัลย์สิริพันธ์

1731
1732

9



 สาํนกังานประกันคณุภาพการศกึษา
ผู้อํานวยการ ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล 9660

นกัวิชาการศึกษา นายจักริน จันทร์ประเสริฐ 1741

หัวหนา้งานประกันคณุภาพ
การศึกษา

นางสาวป�ยธิดา สาโรวาท 1742

สาํนกังานสหกิจศกึษา
ผู้อํานวยการ อ.สุริยา สงค์อินทร์ 9631
รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายฝ�กอบรม

อ.อาฒยา สันตะกุล 1751

รองผู้อํานวยการ
       ฝ�ายนิเทศและจัดหางาน

ผศ.โอรีส มณีสาย 1752

รองผู้อํานวยการ
       ฝ�ายทะเบยีนและวางแผน

ดูแลนกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร/์ บรหิาร

นายศุภณัฐ พอกทรัพย์ 1754

อ.กฤษณา คงเลิศยศ 1753

ดูแลนกัศึกษาคณะคหกรรมฯ/
ครุศาสตร์/ สารบรรณ
พัสดุสาํนกังาน / ดแูล
นกัศึกษาคณะวิทย์ฯ

นางสาวชุฎิมณฑกาญจน์ จูเมฆา 1756

นางสาววิจิตรา จันทร์เงิน 1755

10

งานสารบรรณ นางสาวสุพัตรา สีทิ 1743

งานพัสดุ นางสาวซารีดา อาแว 1744

ดูแลงานด้านบญัชี นางสาวสุทัตตา พรมใบ 1757

งานประกัน นายศักดิ�ชัย จันทะแสง 1745



 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ จํากัด

สาํนักงาน 1801

 คณะศลิปศาสตร ์
คณบดี อ.ศิริมา ศีลพัฒน์ 9671
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.จันทนา วงศ์หาญ 2101

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ� 2102

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.ณัฐวิทย์ คงศรีชาย 2103
สาํนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที�งานสารบรรณ นางสาวสุพาภรณ์ รัตนะราช 2110
งานบุคลากร นางสาวฤทัยภัทร ธรรมปรีชากร 2111
งานการเงิน นางสาวชมภูนุช สร้อยวัน 2112

งานพัสดุ จัดซื�อ นางสาวรสสุคนธ์ ไชยนิคม 2113
งานพัสดุ จัดจ้าง งานอาคาร นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์ 2114
งานวิจัย วารสาร
ประชุมวิชาการ

นายเกียรติศักดิ� แซ่โค้ว 2115

งานประกันคุณภาพการศึกษา นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม 2116
งานวิชาการ บรกิารนกัศกึษา นางสาวศกุนตลา คงเขียว 2117

งานวิชาการ เอกสารการพมิพ์ นายกิตติเวช พิตรอุดม 2118

กิจกรรมนกัศึกษา กิจการทั�วไป ว่าที� ร.ต.ป�ยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ 2119
ฝ�กงานนกัศึกษา นางสาวณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์ 2120
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สาํนักงาน 9661



 คณะศลิปศาสตร ์(ต่อ)

สาขาวิชา

ภาษาญี�ปุ�น 2140
ภาษาจีน อ.ป�ยวัช วสุสิริกุล 2145

อังกฤษสื�อสารสากล ผศ.ธัญญา ภาคภูมิ 2150

ภาษาต่างประเทศ 2155

การท่องเที�ยว อ.ฉัตรดนัย ใจเสงี�ยม 2160

การท่องเที�ยว 2161 

การโรงแรม 2165
การโรงแรม 2166

ภมิูป�ญญาไทย อ.ธรรมรัตน์ อรูญชนม์ 2170

ผศ.สุวิมล นภาผ่องกุล

ภาษาไทย ผศ.ป�ณณวรรณ วาจางาม 2175
สงัคมศาสตร ์ อ.สุเมธ ด้วงจู 2180

มนษุยศ์าสตร์ ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย 2185
พลศึกษาและนนัทนาการ อ.ปนิษฐา เรืองป�ญญาวุฒิ 2190
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การโรงแรม 2167

อ.กิตติภูมิ นินจันทร์

งานสารสนเทศ งานประเมินผล
และติดตาม

นางสาวชลาลัย ก๊าสอุไร 2121

สาํนกังานภาควิชา
       ต่างประเทศและบรกิาร

อ.ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง 2130

สาํนกังานภาควิชาศึกษาทั�วไป 2135ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์

การท่องเที�ยว 2162



   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
คณบดี อ.ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ 9672
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ 2201
รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ อ.ดร.ป�ยะ ถิรพันธุ์เมธี 2202
รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.สุรวิทย์ นันทการัตน์ 2203

สาํนักงานคณบดี

งานกิจการทั�วไป นายลภน ทองเกตุ 2210

งานสารบรรณ นางสาวนงลักษณ์ เสือทุ่ง 2211

งานบุคลากร/ครุภัณฑ์ นางสาวนันทนา แก้วเกษการ 2212

งานวิชาการ/ งานประกัน
คุณภาพ

นายนัทธร นามแดง 2213

งานนโยบายและแผน/
       งานสารสนเทศ

นางสาวจิดาภา ชื�นสงวน 2214

งานการเงิน นางสาวสุพร ม่วงขวัญ 2215
ตึก 53 ชั�น 2 นางสาวรุ่งฤดี พรมภักดิ� 2216
งานพสัดุ วัสดุ นางสาวขนิษฐา โพธิ�มณี 2217
งานวิชาการ นางสาวจินตนา ช่างถม 2218
ตึก 53 ชั�น 6 2219

ตึก 53 ชั�น 10 2220
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สาํนักงาน 9662

เจ้าหนา้ที�บรหิารงานทั�วไป 2221นางสาวณัชชา ดวงพลอย



   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ต่อ)
สาขาวิชา

สขุภาพและความงาม 2240-2241

เคมี 2244-2245

ฟ�สกิส์ 2248-2249

ชีววิทยา 2252-2253

คณติศาสตร์ 2256-2257

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 2260-2261
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2264-2265
เทคโนโลยีเครื�องเรอืนและการออกแบบ 2268-2269

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2272-2273

เทคโนโลยีสื�อดิจิทัล และสื�อสารมวลชล 2276-2277

เทคโนโลยีการพมิพ์ 2280-2281
เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2284-2285

ตึก 9 2288-2289
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวณภัสสร พุกบุญมี 2230
ภาควิชาเทคโนโลยสีื�อสาร

       และอุตสาหกรรม
นางสาวจิรวรรณ ดําเอียด 2235



    คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
คณบดี อ.สุระศักดิ� ศรีปาน 9675
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.ชนิดา ป�อมเสน 2301

สาํนักงานคณบดี

สาํนักงาน นางสาวชุติมา บัวรุ่ง 2310

เจ้าหน้าที� นางสาวกรรณิการ์ ป�ญญา
นางน�าอ้อย จงเสถียร

2311
2312

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ อ.สุวิมล เจียรธราวานิช 2302

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.มินตรา ศักดิ�ดี 2303

สาขาวิชา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2320
เทคโนโลยีอุตสาหการ (18/2) 2326
เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 2332
เทคนิคศกึษา 2338
เทคโนโลยีอุตสาหการ ตึกโลหะการ (18/4) 2344

นายไพรัช แก้วศรีงาม
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    คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดี ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั�น 9674

รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.ดร.ภาณุเดช แสงสีดํา 2401

สาํนักงานคณบดี

หัวหน้าสาํนกังานคณบดี ผศ.ดร.กาญจนา ลือพงษ์ 2420

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ รศ.ชัยณรงศ์ วิเศษศักดิ�วิชัย 2402

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ 2403
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เจ้าหน้าที�ฝ�ายสารบรรณ นางสาวสุภัตรา ชาวเหนือ 2421

พนักงานอาคารสถานที� นางสุรินทร์ จันทร์ศรี 2422

เจ้าหน้าที�ฝ�ายจัดซื�อวัสดุ นายธนนันต์ คําหล้า 2424
เจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน นางแววดาว พรหมมา 2423

เจ้าหน้าที�ฝ�ายจัดซื�อ/ จัดจ้าง นางสาวอุมา แสงจันทร์ 2425

เจ้าหน้าที�พัสดุ/ บุคลากร นางสาวทิพวดี สันติวีระพันธ์ 2426

เจ้าหน้าที�ฝ�ายวิชาการ นางศุภมาศ ลีละภัย 2427

เจ้าหน้าที�ฝ�ายกิจการทั�วไป นางสาวรัตนา โกวัฒนชัย 2428

สาขาวิชา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา อ.วันดี พูนพจน์มาศ 2434

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อ.ดร.ชํานาญ น้อยพิทักษ์ 2439

- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสุรีรัตน์ ดิษฐ์ประเสริฐ (พี�รัตน์)
นางวิภาวดี โชติสิตานันท์ (พี�ดี)

2440
2441

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสาํรวจ อ.วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ 2444
- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสาวสาลี� สมตน (สาลี�) 2445

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ�วิชัย 2454

- ห้องพกั (410) 2455ผศ.วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ

- สาขาวิชาวิศวกรรมสาํรวจ ผศ.ก้องไกล สรโยธิน 2446



    คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม

รศ.ดร.เจษฎา ก้อนแพง 2459

- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสาวสุพัตรา เสน่ห์พูด 2460
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หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
อัตโนมติัและหุน่ยนต์

ผศ.อนันต์ โสภิณ 2464

- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสาวรุ่งทิพย์ เขาแก้ว (รุ่ง) 2465

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม
       เครื�องกลและอุตสาหการ

ผศ.ดร.ปริญญา ศรีสัตยกุล 2469

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รศ.ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป� 2474
- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นายอธิพงษ์ พันธ์พานิชย์ (พงษ์) 2475

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื�องกล

ผศ.มณฑล ชูโชนาค 2479

- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางอรุณี ศรีมณฑาขจร (นิ�ม) 2480

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
       อุตสาหการ

อ.ดร.ป�ยะพงษ์ ค�าคูณ 2484

- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสาวปุญชรัญมิ� งามเลิศ 2485

โครงการสถาบันการบนิแหง่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

- ผู้อํานวยการสถาบนัการบนิ อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ� เมฆลอย 2490

- เจ้าหนา้ที� นางสาวนภัทร พันธ์เจริญ (ตาล) 2491

สาํนักงานบณัฑิตวิทยาลัย

- หัวหนา้สาํนักงาน รศ.ดร.เจษฎา ก้อนแพง 2496

- เจ้าหนา้ที�สาํนกังาน นางสาวลัมภนีย์ ธรรมพากรณ์ 2497

2495

- ห้องพกั (502) 2456ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขันติธร
ผศ.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
ผศ.ดร.ทองเพียร พรมบุตร
อ.บุญช่วย เจริญผล

- ห้องพกั (602) ผศ.เอกพล อนุสุเรนทร์ 2457
- เจ้าหนา้ที�สาขาวิชาฯ นางสาวชลธิชา สุวัฒน์ศุภกุล 2458



คณบดี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 9663

รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร อ.ดร.คุณากร ไวยวุฒิ 2501

สาํนักงานคณบดี

การเงิน นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
นายประสาน แสนวิเศษ

2510
2511

บุคลากร นางสาวพนิดา นิ�มน้อย 2515

สารบรรณ นางสาวพนมขวัญ ปรีเสม 2520
พัสดุ นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ

นายเกียรติศักดิ� พุทธป�ญญา
นางสาวพรนิภา แคโอชา

2525
2526
2527

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ อ.ดร.สมศักดิ� บุตรสาคร 2502

ฝ�ายวิชาการ นางสาวสราญรัตน์ สุวรรณนาคร
นางสาวกมลชนก ทรัพย์ธาํรง
นางสาวบุญรอด พาหา
นางสาววัชรี เขียวฉวี

2530
2531
2532
2533

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป ผศ.ชูพรรค แพงไธสง 2503
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    คณะบรหิารธุรกิจ 

ฝ�ายกิจการทั�วไป นางสาววาริษา เชิดชู 2535
แผนและงบประมาณ นางสาวประกายดาว ภู่ทับทิมทอง 2540

ประชาสมัพนัธ์ 2545นายสิทธิชัย สุดใจ

หัวหนา้สาํนกังาน อ.ดร.รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์
อ.เปรมศรี จันทร์มณี

2508
2509
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คณะบรหิารธุรกิจ (ต่อ)
สาขาวิชา

การตลาด 2555
การบัญชี 2558

การจัดการธุรกิจสมยัใหม่ 2561
การประเมนิราคาทรพัยส์นิ 2564
การเงินและนวัตกรรมทางการเงิน 2567
การสื�อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 2570
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล 2573
ธุรกิจการบนิ 2576
ระบบสารสนเทศ 2579
หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2582



   คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอ
คณบดี ผศ.ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ 9676
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.จ่าสิบตรีมณเธียร โอทองคํา 2601

สาํนักงานคณบดี

หัวหนา้สาํนกังาน นางอาเลียม พุฒิสมบัติ 2610

ฝ�ายพสัดุ 2611
ฝ�ายงานสารบัญ นางสาวนิภา ทองเนื�อแปด 2612

ฝ�ายงานสารสนเทศ นายภาณุ อภิวิรุฬหทรัพย์ 2613
ฝ�ายกิจการนกัศึกษา นายณัฐพงศ์ พันธ์เขียว 2614

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ ผศ.ดร.ธีร์ โคตรถา 2602

ผา่ยสถาบนัวิจัยแฟชั�นฯ นางสาวชญามณฑ์ โมรินทร์ 2615

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.ศักดิ�ดา ปรีชาวัฒนสกุล 2603

วิศวกรรมสิ�งทอ 2620-2623
ออกแบบสิ�งทอและแฟชั�น 2630-2633

สาขาวิชา

เทคโนโลยีสิ�งทอ (เคมีสิ�งทอ) 2640-2641

นางสาวกัลยา เฉลิมวัฒนชัย
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ผู้ชว่ยคณบดี นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัตน์ 2604



    คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
คณบดี 9677
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร ผศ.วินิทร สอนพรินทร์ 2701

สาํนักงานคณบดี

ประชาสมัพันธ ์ นางวัชราภรณ์ พิศเพ็ง 2710
ฝ�ายสารบรรณ นางนันทนา พูลทวีสุข

นางประดับพร พันธมาศ
นายอรรถพล จันทร์สมุด

2711

ฝ�ายพสัดุชั�น 2 นางสาวปภัสธรณ์ มาเม่น 2712

รองคณบดี ฝ�ายวิชาการ อ.ลลิตา ปานแก้ว 2702

ฝ�ายพสัดุ

รองคณบดี ฝ�ายกิจการทั�วไป อ.กฤษณา ชูโชนาค 2703

ฝ�ายแผน นางอัมพิกา กวางฮี�กุล 2715

ฝ�ายกิจการทั�วไป นางเพ็ญศรี ไชยศรีษะ 2719

ฝ�ายเอกสารการพมิพ์ นางสาววรนุช เลิศรักตระกูล 2720

ห้องสมุด 2721
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นางสาวรัติยาพร เหมือนด้วง

ฝ�ายทะเบียน นางสาวทิพวรรณ คงสุวรรณ
นางสาวอัมรัตน์ บุตรโสภา
นางสาวแพรววนิด ใยวิจิตร์

2716
2717
2718

นางสาวศิริวรรณ เสริมวิฑูรย์

ผู้ชว่ยคณบดี อ.ลัดดาวัลย์ สุขศาลา 2704

สาํนกังาน 9667

2713

ฝ�ายการเงิน นางทิศารัศม์ ติวาวิบูลย์พร 2714

ผศ.ธนวิทย์ ลายิ�ม



สาขาวิชา

หัวหนา้สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ

2730

    คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์(ต่อ)
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อ.ณัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์

หัวหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร 

2750อ.ดร.ชลธิรา สารวงษ์

- อาหารและโภชนาการ อ.ลลิตา ปานแก้ว   
ผศ.ศศิรักษ์ คลังวิจิตร   
ผศ.ดร.ภัทรภร ภควีระชาติ
ผศ.ณัฐฐพร สุบรรณมณี   
ผศ.ศศธร สิงขรอาจ
อ.นิชุฟยาน นิมะมิง

2731
2732
2733

หัวหน้าสาขาวิชาการพฒันา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

2740รศ.ดร.ดวงฤทัย ธาํรงโชติ

- การพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.พิมพ์ชฎา อิทธิวัฒนพงศ์
อ.รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม

2741
2742

- วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                อ.ดร.จุฑารัตน์ วัฒนคู
รศ.ดร.อาภัสรา แสงนาค
อ.ดร.สุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ

2750
2751
2752

การอาหาร

ออกแบบแฟชั�น 2760อ.กฤษณา คงเลิศยศ

หัวหนา้สาขาวิชาเทคโนโลยี               
เสื�อผ้าและแพตเทิรน์

2770อ.ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์

- เทคโนโลยเีสื�อผ้าและแพตเทิรน์               ผศ.อริศนันท์ ศักดิ�ธีรสุนทร
อ.จารวี ส่วนลม้าย
อ.จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์
ผศ.สุภาพ ศรีวงษา

2770

2771

https://reg2.rmutk.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=18240&f_cmd=2&officercode=6402&officername=%B4%C3%2E+%AA%C5%B8%D4%C3%D2+%CA%D2%C3%C7%A7%C9%EC&remark=&officeremail=


    คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์(ต่อ)
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หวัหน้าสาขาวิชาธุรกิจอาหาร 2790อ.พัชรพร เวียงวีรชาติ

หวัหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศึกษา

2780อ.จักรพันธ์ รูปงาม

- คหกรรมศาสตร์ศึกษา              ผศ.กมลวรรณ สีใส
อ.ดร.กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร
อ.ดร.อรทัย เจริญสิทธิ�
อ.ปาริฉัตร ป�ติสุทธิ
อ.กฤษณา ชูโชนาค
อ.วรรณีย์ พรหมนนท์
อ.ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว
อ.ภูมิภวิชญ์ สีนวนสูง

2780
2781

2782



วิทยาลัยนานาชาติ
คณบดี รศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค 9666
รองคณบดี ฝ�ายบรหิาร 2801

สาํนักงานคณบดี

เบอร์โทรสว่นกลาง

เบอร์โทรสว่นกลาง ชั�น 10 2811
เจ้าหน้าที� (พื�นที�บพติร) นางสาวธมณ นิธิกรภัทร์ 2812

ผู้ชว่ยคณบดี ผศ.อัจฉรา ลิ�มวงษ์ทอง 2802

สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการ Dr. Yaoping LIU 9665

รองผู้อํานวยการ ฝ�ายวิชาการ 
       และประกันคุณภาพทาง
       การศึกษา

นายฉัตรชัย รักถิ�น

2901

รองผู้อํานวยการ                                    
ฝ�ายวิจัยและกิจการนกัศึกษา

อ.ดร.สุรชัย ตรัยวรรณกิจ

2902

รองผู้อํานวยการฝ�ายบรหิาร

Dr.Marlor R. Astillero 2903

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ
       ฝ�ายรับนักศึกษา วิเทศสมัพนัธ์
       และฝ�กอบรม

Ms.Ada Marie Gallego Mascarinas 2904

24

ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ ฝ�ายกิจการ
นกัศึกษา และศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์

Mr.Jiacheng ZHONG 2905

หัวหนา้สาํนกังาน 2906
เบอร์โทรสว่นกลาง 2907

2810



 สถาบนัวิจัยและพฒันา 

ผู้อํานวยการ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน 9622
รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายบริหาร

อ.รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ� 3101

สาํนักงาน
เบอร์กลาง สาํนกังาน 3110

รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายวิจัย

ผศ.ดร.สุธรรม ศิวาวุธ 3102

รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายฝ�กอบรม

อ.ประภาพร ร้อยพรมมา 3103

ฝ�ายฝ�กอบรม นายวันนิวัติ วันทนา
นางสาวอัจฉรา จินดาจํานง

3115
3116

ฝ�ายวิจัย นางสาวเกตุวดี อุเทน 3120
ฝ�ายบริหาร นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา 3125

25



ผู้อํานวยการ ผศ.อลงกรณ์ อยู่สาํราญ 9682
รองผู้อํานวยการ อ.สุภาพร จันทร์คง

ผศ.ดร.พัชณี ศรีคําสุข
อ.ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์

3201
3202
3203

สาํนักงาน
งานบริหารทั�วไป (สารบรรณ) นางณัฐยา ตันติทวิสุทธิ� 9625
งานหลักสตูร นายฉัตรชัย รักถิ�น

นางสาวนิภาพร อาจหาญ
3210
3210

งานบริหารทั�วไป (พสัดุ) นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติ
นางสาวนัฐพร เจียมบุศย์

3215
3216
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   สาํนกัสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 

งานทะเบยีนและประมวลผล
(ลงทะเบียน)

นางวาสิณี เอี�ยมศิริ 3231

งานสง่เสรมิวิชาการและ
สารสนเทศ (รบัเขา้นกัศกึษา/
เว็บไซต์)

นายวีรยุทธ์ ป�� นสุภา
นางสาวนฤมล นุชประเสริฐ

3220
3221

งานทะเบยีนและประมวลผล          
(ประวัตินกัศกึษา)      

นายยาการียา มะแซ 3230

งานสง่เสรมิวิชาการและ
สารสนเทศ (โครงการ/

       สารสนเทศ)

นางสาวสิริพร สาริกา
นายชัยกมล จันทรรัศมี

3222
3223

งานทะเบยีนและประมวลผล นางนวลจันทร์ ผะอบทอง
นายธนกร จันทรทะแสน

3232
3232

งานทะเบยีนและประมวลผล
(เทียบโอน)

นางสาววีระยา กลับใจ
นางสาวมัตติกา คําอินทร์

3233
3233

งานทะเบยีนและประมวลผล
(งานบรกิาร)

นางสาวนันทนา ตั�งกิจวงศ์ไพศาล 3234
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ผู้อํานวยการ ผศ.ชูศักยฐ์ กมลขันติธร 9679
รองผู้อํานวยการ
ฝ�ายบรหิาร

อ.พลวัต นิวเคลียร์ 3301

สาํนักงาน
หัวหน้าสาํนกังาน นางสาวทิพวรรณ จําปาเงิน 3310

บรหิารงานทั�วไป นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ
นางสาวอุมาภรณ์ ศรีศิริ
นางสุภาวดี คําแพง
นายวีรวัฒน์ ธงชัย
นางสาวเมธาพร แสงจันทร์

3311
3312
3313
3314
3315

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยบรกิาร นางสาวสุกานดา เจริญวันชัยกุล 3320

ห้องสมุด ชั�น 5 3321

ห้องสมุด ชั�น 4 3322

งานวิทยบรกิาร นางสาวอัญชลี ยิ�มสมบูรณ์
นางสาวชนิสา ตระกูลวรสิน
นายพิทักษ์พงษ์ มีเนตรทิพย์

3323
3324
3325

ห้องสมุดดิจิทัลและพื�นที�ทํางาน
รว่มกัน (Digital Library and

       Co-Working Space)

3327

รองผู้อํานวยการ
       ฝ�ายเทคโนโลยีการศึกษา
       และระบบเครอืขา่ย

อ.ดร.อดิศร ศิริคํา 3302

รองผู้อํานวยการ
       ฝ�ายวิทยบริการและสารสนเทศ

อ.วาสนา ด้วงเหมือน 3303



สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ)

งานระบบเครอืขา่ย นายพิเชษฐ ทองพริก
นายธวัชชัย ทองคํา
นายสิทธิพงศ์ เวียงสันเทียะ
นางสาวนุชจรี วิรุณละพันธ์

3340
3341
3342
3343

ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง ชั�น 3 นายพงศักดิ� ระนพ 3344-3345

งานระบบสารสนเทศ นางสาวนวพร กําลังเลิศ 3352

พื�นที�ทํางานรว่มกัน
       (RMUTK Co-Working Space)

3346
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งานเทคโนโลยีการศึกษา นายสมัคร อยู่ลอง 3335

นางสาวนาตยา พวงศิลป� 3336




