
คณะเศรษฐศาสตร์   
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2579-2019, 0-579-1544, 0-2579-9579 หมายเลขภายใน 
โทรสาร ต่อ 5718   (สําหรับต่อ) 
   
สํานักงานคณบดี/รองคณบดี   
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งค่ัง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 5701 
 หน้าห้องคณบดี น.ส.ขวัญดาว ธัญญ

เจริญ 
โทรสาร 0-2579-2147 

5702 

ผศ.วลัยภรณ์อัตตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 5613 
ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร รองคณบดีฝ่ายการเงินและกายภาพ 5712 
รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 5710 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย 1748 ต่อ 18 
ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3301 
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 4201 
ผศ.ดร.อัครนันท์  คิดสม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 5711 
ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2301 ต่อ 116 
ดร.รวิสสาข์ สุชาโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 2301 ต่อ 117 
ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 1301 ต่อ 406 
อ.สุวรรณา สายรวมญาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 2301 ต่อ 150 
   
 

หัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการ/สํานักงาน/งาน  
ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2301 ต่อ 104 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1301 ต่อ 201 
อ.ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ 1201 ต่อ 104 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 2301 ต่อ 148 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 0-2940-6300 
นางสาววนิดา  กมลจินดา รักษาการแทนหัวหน้างานเลขานุการคณะ 5714 
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจิญชัย เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 1301 ต่อ 404 



 

 

นโยบายและแผน   
นางสาววนิดา กมลจินดา หัวหน้างานนโยบายและแผน 5716 
นางสาวจินตนา บุญสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5703 
 

คณะเศรษฐศาสตร์   
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2579-2019,0-579-1544,0-2579-9579 หมายเลขภายใน 
โทรสาร ต่อ 5718  (สําหรับต่อ) 
   
บริหารทั่วไป/บุคคล/ธุรการ   
นางสาวเบญจมาศ แย้มพลอย หัวหน้างานบริหารและธุรการ 5210 
นางขวัญเมือง สุจริต บุคลากร 4 5203 
นางสาวนิสรา รุ่งเรือง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5203 
นางสาวจุฬาศิริ  น้ําผึ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5202 
รับส่งเอกสาร   
นางอัญชลี นวลมณี พนักงานรับโทรศัพท์ 0 
นายศักดิ์สิทธิ์ เอ่ียมบุรี พนักงานอัดสําเนา 0 
นายสมนึก หุ่นทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0 
บริการการศึกษา   
นายนายภคพงศ์ พวงศรี หัวหน้างานบริการการศึกษา 5204 
นางสาวรัตติยา สาระโท นักวิชาการศึกษา 5204 
นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธ์ นักวิชาการศึกษา 5206 
กิจการนิสิต   
นายณฐรัช(ฐานุศักดิ์) อายุสุข นักวิชาการศึกษา 5205 
นายสัญชัย ทองขาว นักวิชาการศึกษา 5206 
โครงการปริญญาตรี นานาชาติ
(EEBA) 

  

นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5603 
นางสาวกฤษวราภรณ์ บิงกระโทก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5603 



นางสาวญาณี จรูญรัตนสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5603 
นางสาวอัญชลี เตียวโล ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5602 
เครื่องมือโสตทัศนศึกษา   
นายสมชาย ตามบุญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5206 
ห้องโสตทัศนศึกษา(ชั้น3)   

 

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์   
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2579-2019,0-579-1544,0-2579-9579 หมายเลขภายใน 
โทรสาร ต่อ 5718  (สําหรับต่อ) 

   
ประกันคุณภาพ   
นางสาวกันทิมา จันทร์อําไพ หัวหน้างานประกันคุณภาพและ

สารสนเทศ 
5706 

นางสาวณัฐธิภา เค็งสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5705 
นางศุภกานต์ ประยูรศักดิ์สกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5705 
งานสารสนเทศ, web site, server ชั้น7  
นางสาวแพรวพัชรพร คงพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5708 
นางสาวจารุนันท์  แสงศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(ช่างภาพ) 
5708 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab ชั้น 5  
นายธีรยุทธ คงคาหลวง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 5503 
งานการเงิน/บัญชี  
นางปิยวรรณ โวทาน นักวิชาการเงินและบัญชี 7 5715 
นางสาวรุจาภา แว่นแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี 5719 
นางสาวสมพิศ ทิมเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี 5719 
   
งานพัสดุ สถานที่ พาหนะ  



นางสุชาดา หงษ์ทอง นักวิชาการพัสดุ 6 5720 
พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง  
นางสาววนิดา สรรพคุณ นักวิชาการพัสดุ 5721 
สถานที ่  
นางพรชนิต ชินวงส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5722 
นางสาวมัลลิกา วังศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5722 
พัสดุ ครุภัณฑ์  
นางสาวชยานันท์ โตจํานงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5723 
ห้องช่าง  
นายยุทธนา สมรูป ช่างเทคนิค 5101 
นายไพวรรณ์ สุขศรี ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1101 
นายเทียนชีย ไชยริปู ช่างไฟฟ้า 5101 
ห้องคิวซี (หลังอาคาร1)  
นายณัธวุฒิ เกตุเกล้า พนักงานขับรถยนต์ 1101 
นายพิภัช ขําปลื้มจิต พนักงานขับรถยนต์ 1101 
นายนิติกร สูงรัง พนักงานขับรถยนต์ 1101 
คณะเศรษฐศาสตร์   
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2579-2019,0-579-1544,0-2579-9579 หมายเลขภายใน 
โทรสาร ต่อ 5718  (สําหรับต่อ) 
งานพัสดุ สถานที่ พาหนะ (ต่อ) 
ห้องคิวซี(หลังอาคาร1)  
นายวิโรจน์ อยู่วงษ์อ๋ัน ยาม 1101 
นายสวง อยู่วงษ์อ๋ัน พนักงานสถานที่ 1101 
นายพยนต์ หมีปลั่ง พนักงานสถานที่ 1101 
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน/ห้องประชุม 
อาคาร2  
- พนักงานสถานที่  
อาคาร5 (อาคารปฏิบัติการ)   
นางสาวนิตยา อุบลแย้ม (ชั้น2-3) พนักงานสถานที่  
นางสาวอุษา พัธชนจันทร์ (ชั้น4-5) พนักงานสถานที่  
นางสุรินทร์ วงษ์โทน (ชั้น6-7) พนักงานสถานที่  
กรณีมีปัญหาเร่งด่วน   



เครื่องมือโสตทัศนศึกษาในห้องเรียน 5206 หรือ 1111  
รักษาความปลอดภัย/การเข้าออก
อาคาร1-4 

1101  

การใช้อาคาร สถานที่ พาหนะ 5720 หรือ 5723  
ระบบเครือข่าย/homepage 5708  
เครื่องคอมพิวเตอร์ 5503  
ไม้ก้ันทางเข้าออกอาคาร5/ไฟฟ้า/
ประปา 

5101  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


