ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 1

บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้ำที่ประเมินผลงำนและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ
ลำดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางศรีกุล นันทะชมภู

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ

2

นายสุระ ขันทีท้าว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ

3

นางโสมวรรณ ทิพจร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ

4

นายวุฒิพล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คล้ายทิพย์ ชานาญการพิเศษ

5

นายประวิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิมานทอง ชานาญการพิเศษ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

1. คู่มือการปฏิบัติงาน การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. งานเรียบเรียง เรื่อง การวางแผน
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. คู่มือปฏบัติงาน: ตรวจข้อสอบใน
การทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น
ปริญญาโทและการวิเคราะห์ข้อสอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. งานลักษณะอื่น เรื่อง Constraint
Satisfaction Problems สาหรับ
การจัดตารางเวลาสอบและโปรแกรม
จัดตารางเวลาสอบของคณะสถิติ
ประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
งานวิจัย เรื่อง "การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
1. คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายระบบเครือข่ายและบริการ
อินเตอร์เน็ต
2. คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาหรับนักศึกษา
1. คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ)

ด้านระบบงาน
คอมพิวเตอร์

ม.แม่โจ้

-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3261

ครุศาสตรบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

-

สพบ.

ข้าราชการ

คณะสถิติประยุกต์
โทร. 02-727-3078

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ

มทร.ล้านนา เชียงราย

-

วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ด้านระบบงานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ม.แม่โจ้

-

2 ม.9 ต.ธารทอง
อ.พาน จ.เชียงราย
โทร. 0811677669
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3268

วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ด้านงานฝึกอบรมและ
พัฒนาสื่อสารสนเทศ

ม.แม่โจ้

-

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3291

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 2
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

6

นายสมชาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อารยพิทยา ชานาญการพิเศษ

7

นายสุระพล ริยะนา

8

นายวิชยั

9

นายมหัทธวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาเกียรติศักดิ์ ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พลอยประเสริฐ ชานาญการพิเศษ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ
2. ผลงานวิชาการ เรื่อง การ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต Video Streaming
Live Broadcast งานฝึกอบรมและ
พัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ หน่วยวิจัยและพัฒนา
2. โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
1. คู่มือการติดตั้งระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(E-Manage)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (EProject)
1. คู่มือปฏิบัติงานหน่วยสารสนเทศ
2. คู่มือโปรแกรมประเมินการสอน
โดย นศ.
3. คู่มือโปรแกรมระบบการ
สารสนเทศบุคลากร
4. เทคนิค แนวคิด การวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศบุคลากร
1. ผลการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เรื่อง การประยุกต์ใช้
โปรแกรม Open source ในการ
ติดตั้งระบบ Intrusion Detection
and Protection
2. คู่มือปฏิบัติงานสาหรับผู้ดูแล

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

ด้านการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.แม่โจ้

-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3278

วศ.ม.(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ม.แม่โจ้

-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
โทร. 0-5387-3279

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม.การศึกษา
วิทยาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์)

- ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
- ระบบฐานข้อมูล

ม.แม่โจ้

-

Wichai.p@kmitl.ac.th
โทร. 087 091 4532

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

มศว.

-

สานักคอมพิวเตอร์
โทร. 02 649 5998

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 3
ลำดับ
ที่

10
11
12

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

นายวิบูลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วราสิทธิชยั ชานาญการพิเศษ
นางสักกิน๊ะ หวันสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
นางสาววิลาวัลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บัวขา ชานาญการพิเศษ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ
ระบบ Ipass
3. คู่มือปฏิบัติงานสาหรับผู้ดูแล
ระบบ Mail sever
-

คุณวุฒิ

วท.บ.

13

นางสาวอารีรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วงศ์สุวรรณ ชานาญการพิเศษ

14

นายสุริยา

-

วท.ม.
(การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

11

นายชานาญ อินทสโร

-

วท.บ.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

-

สังกัด

มอ.

สถำนภำพ

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโปรแกรมระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

มศว.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

การจัดทาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา /
การดาเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ /
ระบบสหบรรณานุกรม
-

ม.ทักษิณ

ข้าราชการ

สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร์
โทร. 045-353105
สานักหอสมุด
โทร. 074-443905

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

วท.บ.
1. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ตาแหน่ง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าฝ่ายระบบ
สารสนเทศ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โครงการวิจัย
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อภิวันทนากร ชานาญการ

ควำมเชีย่ วชำญ

มอ.

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สานักคอมพิวเตอร์
โทร. 02 649 5193

ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 4
ลำดับ
ที่
12
13
14
15
16

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
นายบุญศิริ บุญยก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นายพงศพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หังสพฤกษ์ ชานาญการ
นางสาวสุทิศา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จรียานุวัฒน์ ชานาญการ
นายอานาจ สุคนเขตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
ชื่อ-สกุล

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

-

วท.ม.

-

มอ.

ข้าราชการ

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

วท.บ.

-

มอ.

วท.ม.

-

มอ.

นางสาววิมลรัตน์
แดงสุวรรณ
นางสาวอัญชลี
พัฒนพันธ์ชยั
นางสาวพัฒนาวดี
ศิวติณฑุโก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

-

-

วศ.ม.

-

มอ.

19

นายปิยะวัชร์ จูงศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

-

วท.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

20

นางสาวเกสินี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนพิสุทธิ์ ชานาญการ

-

วท.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

21

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

23

นางอรอุมา
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายบุญสม
ธีระวัฒนพงศ์
นายกิตติภูมิ วรฉัตร

-

วท.บ.

-

มอ.

24

นายศิริพงษ์ ศิริวรรณ

-

วท.ม.

-

มอ.

25

นายพงษ์

-

คอ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

17
18

22

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง
คณะทันตแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักวิทยบริการ
ฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 5
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

29

เพิ่มพูลทวีทรัพย์
นายปรีชา
ศรีมนัสรัตน์
นางเบญจวรรณ
สุขหนู
นายพรพิทกั ษ์
สันติภาพถาวร
นางรวีวรรณ เพ็งอุบล

30

นางวิไลวรรณ

26
27
28

34

หังสพฤกษ์
นางสาวพิณทิพย์
วัฒนสุขชัย
นายวิศิษฐ
โชติอุทยางกูร
นางสาวจรินทร์
หมั่นฝึกพันธ์
นายโกเมน เรืองฤทธิ์

35

นางภานุชญา

36

มณีวรรณ
นางสาวกรรณิการ์พร
กุลบุญญา

37

นายชิตชัย

38

นางสาวกมลวรรณ

31
32
33

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลิศศิริวัฒนวงศ์ ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จันทป ชานาญการ

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

-

วท.บ.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วท.บ.

-

มอ.

-

วท.ม.

-

มอ.

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโปรแกรมระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคาสั่ง
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะแพทยศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
โทร. 045-353107
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร. 045-353110
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ หน้ำ 6
ลำดับ
ที่

ตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

39

นางสาวทัศนีย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หนองกก ชานาญการ

40

นางปุชนีย์ อินทะนา

41

ผลงำนเชิงวิชำกำรทีเ่ คยทำ

คุณวุฒิ

ควำมเชีย่ วชำญ

สังกัด

สถำนภำพ

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการ

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

นางวริชาวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คามุลตรี ชานาญการ

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

42

นางกานต์อนงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิตรักษ์ ชานาญการ

-

ครุศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

43

นายประจันบาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อ่อนสนิท ชานาญการ

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ข้าราชการ

44

นายวิชชุภงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลิมปิทีปราการ ชานาญการ

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หากมีข้อมูลใดไม่ถกู ต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล กรุณาแจ้งโทร. 0 2727 3027)

สถำนที่และเบอร์ติดต่อ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร. 045-353110
สานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
โทร. 045-353102
สานักวิทยบริการ
ฝ่ายหอสมุด
โทร. 045-288400 -3
ต่อ 1810
สานักวิทยบริการ
ฝ่ายหอสมุด
โทร. 045-288400 -3 ต่อ
1810
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
คณิตศาสตร์สถิติและ
คอมพิวเตอร์
โทร. 045-354499
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353313
คณะศิลปศาสตร์ สานักงาน
เลขานุการ
โทร. 045-355404

