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1. ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

     
อาจารย์สุภาพร  บางใบ อาจารย์เอกชัย  แสงโสดา นางพชัริยา  ศรีสด นางสุจิตรา  ดีดาร ์ นางอรทัย  เพชรบูรณนิ 

   056-717100 ต่อ 2504 056-717100 ต่อ 1121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. คณะครุศำสตร ์

 

    
อาจารย์ฉัตรชัย  เสมาทอง อาจารย์อโณทัย  พลเยี่ยม เพชรแสง 

 
อาจารย์สุภาพร  ชูสาย  นางมณีวรรณ  ศิริพิลา 

   056-717100 ต่อ 2310 
 

 

 

 

 

 

 



3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     
อาจารย์นฤมล   จันทร์มา อาจารย์วิไลพร  ปองเพียร อาจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา

  
อาจารย์อภิวัฒน์  ค าภีระ     นางสาวสุนิต  สร้อยทอง 

 
087-8493848 081-9538551 081-5323633 083-4864027 084-4938388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     
อาจารย์นิสิต  องอาจ อาจารย์ศิวดล   แจ่มจ ารัส อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม  อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 

  

   

อาจารย์ศานต์   พานิชสิติ นายเทพ  เพียมะลัง 056-717100 ต่อ 3913   



 

 

5. คณะวิทยาการจัดการ 

     
อาจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน อาจารย์ภรวลัญช์  มาอยู่ อาจารย์ชลลดา  ม่วงธนัง  อาจารย์ฐากูร  อนุสรณ์พาณิชกุล อาจารย์บวรลักษณ์  เงินมา 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     
อาจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข อาจาย์กิติยวดี  สีดา อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา อาจารย์มนัสนันท์  ปิ่นพิทักษ์ นางสาวกัลญา  กระฐินทอง 

    056-717100 ต่อ 5405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. กองพัฒนานักศึกษา 

     
นายยอดชาย  สายทอง นางสาวณัฐพร  ช านิกล้า นางบัณฑิยา  สังข์ต้อง  นางสาวระวิพันธ์  แตงตรง นางสาวส าเนียง  สุขเมือง 

056-717100 ต่อ 3217 056-717100 ต่อ 5113 056-717100 ต่อ 5111 056-717100 ต่อ 5116 056-717100 ต่อ 5110 

 

    

นางสาวณัฐมน  สังเกตุดี     

056-717100 ต่อ 2501     
 



  

8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล  บุญเขต อาจารย์จันทร์พิมพ์  มีเปี่ยม นางอรอุมา  เมืองทอง นายวิโรจน์  หุ่นทอง นายพิทักษ์  จันทร์จิระ 

  056-717100 ต่อ 1802   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     
นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ นางสุพัตรา  ปราบพาลา  นางสาวมัทนา  รามศิริ นางรัตนา  ชมมัย 
056-717100 ต่อ 2804 056-717100 ต่อ 2841 056-717100 ต่อ 6116 056-717100 ต่อ 2821 056-717100 ต่อ 2812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

     
อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์  

 เดือนหงาย 

นางสาวศิรินทิพย์  ผลประเสริฐ นายเกื้อกูล  พิมพ์ดี นางสาวรมิดา  สายทอง นางรัดดา  ส าราญพันธุ์ 

     
 

 

 

 

 

 

 



ส านักงานอธิการบดี 

  
  

 

นางใกล้รุ่ง  เกตะวันดี นายวิศิษฏ์  จันทร์ตั้ง นายยอดชาย  สายทอง นางสาวถนิม  สกุลมา  

     
 


