ตารางสรุป จานวน Software ที่ให้ บริการสาหรับบุคลากรภายใน ของ มธ.
1. PASW Statistics Base 17.0 for Windows ใช้บริการได้ท่ี ห้องบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบันประมวลข้อมูลฯ
1.1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ (Edutainment Room)
1.2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชัน้ 1 (Student Computer Lounge)
1.3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชัน้ 2 (TU-NET)
1.4 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิ ยชาติ ชัน้ 7
2. Microsoft Windows / Microsoft Office แบบ Campus Agreement
2.1 Microsoft Windows มี

- Windows 7 Professional & Enterprise
- Windows 8 Professional & Enterprise
- Windows 8.1 Professional &Enterprise
- Windows 10 Education
- Windows 10 Professional
- Windows 10 Enterprise
2.2 Microsoft Office ประกอบด้วย Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint ,
Microsoft outlook, Microsoft access และ publisher และ ระบบป้ องกันไวรัส (Microsoft security essential)
Version ที่มีให้บรการ 2007, 2010, 2013 และ 2016
ผูร้ บั ผิดชอบ CD Key ของหน่ วยงาน
ที่

หน่ วยงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 สำนักงำนอธิกำรบดี
2 กองบริ หำรท่ำพระจันทร์
งำนบริ หำรศูนย์พทั ยำ
3 กองทรัพยำกรมนุษย์
4 กองคลัง
5 กองบริ กำรวิชำกำร

คุณนิกร สุ นทรโกมล
คุณธีรดำ ไพริ นทรำภำ
คุณเจนณรงค์ อนันธชัย
คุณจรรจิรำ น่วมเจิม
คุณสุ ภทั ร ไพจิตโรจนำ
คุณปิ่ นนภำ ศรี ธญ
ั ญำรัตน์

6 กองกิจกำรนักศึกษำ
7 กองแผนงำน
8 กองบริ หำรศูนย์รังสิ ต

คุณประทำน น้อยสัมฤทธิ์
คุณมธุ รส บุญช่วย
คุณศิริรำช อำชะนะจันทร์
คุณนฤมล แก้วปำน
คุณขจรเกียรติ เฉลิมไทย
คุณอมรำวดี แจ้งจอน
คุณวรำภรณ์ ไหลนำเจริ ญ

9 กองนิติกำร
10 กองวิเทศสัมพันธ์
11 กองพัฒนำคุณภำพ

e-mail

nikorn@tu.ac.th
woonzen@tu.ac.th
jane7@tu.ac.th
janjira@hotmail.com
psupat@tu.ac.th
pinnapa@tu.ac.th

เบอร์ตดิ ต่อ

82-1363
81-3008
81-3042
82-1886
82-1363
02-564-3095
ต่อ 1522
odd@tu.ac.th
82-1218
maturosb@tu.ac.th
82-1853
112ko.ko2@hotmail.com 82-1112
narumon@tu.ac.th
82-1904-7
thplakat@tu.ac.th
82-1153
games_kai1@yahoo.com 82-3020
juy20@tu.ac.th
82-1530

ผูร้ บั ผิดชอบ CD Key ของหน่ วยงาน
ที่

หน่ วยงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

e-mail

เบอร์ตดิ ต่อ

84-5800
02-613-2170
81-5703
82-5306
82-5985
82-5535
82-5674
82-6212
82-5852
82-1963
82-3246
02-9269700
82-7114
82-7214
82-7327
82-6318
02-986-9434
ต่อ 2004
7410,7431
81-1761
81-2856
02-623-5055-8
ต่อ 4125
02-613-3720
02-986-9009
82-1542
81-3504
81-3303
82-1631
02-6133604
3201-5 ต่อ 15
82-1963

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

กองบริ หำรศูนย์ลำปำง
คณะนิติศำสตร์
คณะพำณิ ชยศำสตร์และกำรบัญชี
คณะรัฐศำสตร์
คณะเศรษฐศำสตร์
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่ อสำรมวลชน
คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์
คณะทันตแพทยศำสตร์
คณะสหเวชศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง

คุณทวีศกั ดิ์ วังแวว
คุณมณฑล เบญจนพเลิศ
คุณอุไรวรรณ เสนียว์ งศ์
คุณกิตติพจน์ แซ่เตีย
คุณลำพวน รุ่ งสุ วรรณสกุล
คุณอรวรรณ วิชำชัย
คุณบรรเจิด จิระกำล
คุณอัญชุลี วิแศษกุล
คุณนิภำพร เหมือนวงศ์
คุณนิรัช ร่ มเย็น
คุณศักดิ์ เรื องประยูร
คุณนนทศักดิ์ คำเภำ
คุณสุ ริยะ ตรี รำภี
คุณชนกันต์ จันทร์ แดง
คุณอรรถพล สุ ขควำมดี
คุณวินยั ทองกร
คุณประภำส บุญสุ ข

taweesak@tu.ac.th
bmonthol@tu.ac.th
suraiwan@tu.ac.th
skittipo@tu.ac.th
lumpoun@econ.tu.ac.th
wiowan@gmail.com
bjirakarn@tu.ac.th
anchulee@tu.ac.th
nipaporn@tu.ac.th
nirach@cs.tu.ac.th
rsak@engr.tu.ac.th
k.nontasak@hotmail.com
suriya-t@tu.ac.th
alliedtu59@gmail.com
max_2545@nurse.tu.ac.th
vinai@tu.ac.th
prapas@ap.tu.ac.th

29
30
31
32

คณะสำธำรณสุ ขศำสตร์
คณะเภสัธศำสตร์
วิทยำลัยสหวิทยำกำร
วิทยำลัยนวัตกรรม

คุณกิตติศกั ดิ์ นิ่มกลัด
คุณกฤษฎำ สุ ขเกษม
คุณพรชัย ตั้งวิกขัมภ์
คุณอิทธิพล มะโนน้อม

gunner@tu.ac.th
skritsad@tu.ac.th
ped@tu.ac.th
itmano@tu.ac.th

33
34
35
36
37
38
39
40
41

วิทยำลัยนำนำชำติปรี ดี พนมยงค์
สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สถำบันเสริ มศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
สำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋ วย อิ๊งภำกรณ์
สถำบันไทยคดีศึกษำ
สำนักงำนศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร

คุณชนำธิป ศรี บุญสม
คุณวีระพล จันทร์กูล
คุณสุ พตั รำ เอี๋ยวสกุล
คุณธิติมำ หิรัญเวชยำงกูร
คุณฉันทิชำ ศรี โยธิน
คุณจตุรงค์ เสำน้อย
คุณทองใบ เชื้ ออยู่
คุณประสำน เผือกผอม
คุณนีรวัลย์ สี ทอง

chanatips@tu.ac.th
verapson@tu.ac.th
supattra.ei@gmail.com
titima@tu.ac.th
chan_nid@tu.ac.th
tum-it@tu.ac.th
tongbai@tu.ac.th
pparsan@tu.ac.th
neelawan@tu.ac.th

ผูร้ บั ผิดชอบ CD Key ของหน่ วยงาน
ที่

42
43
44
45

หน่ วยงาน

สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ
สถำบันภำษำ
สำนักงำนบริ หำรทรัพย์สินและกีฬำ
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ผูร้ บั ผิดชอบ

คุณภิรมศักดิ์ พันธ์กำเหนิด
คุณธนภัทร ม่วงเรื อน
คุณพัชมณ ไผ่นวล
คุณกมลรัตน์ เผือ่ นด้วง

e-mail

เบอร์ตดิ ต่อ

46 ศูนย์หนังสื อมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
47 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณพิทยำ ผดุงกิจ
คุณกัลยำ นิลพันธุ์

48 โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
49 สำนักงำนสัญญำธรรมศักดิ์เพื่อประชำธิ ปไตย
50 สถำบันอำณำบริ เวณศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
51 สำนักงำนศูนย์วจิ ยั และให้คำปรึ กษำ(TU RAC)
52 ศูนย์เครื่ องมือวิทยำศำสตร์ เพื่อกำรวิจยั ขั้นสู ง
53 คณะวิทยำกำรเรี ยนรู ้และศึกษำศำสตร์

คุณพรรพิลยั พิมพำ
คุณเสริ ม กัลยำรัตน์
คุณวุฒิพงศ์ ชัยสิ ทธิ์

piromsak@asia.tu.ac.th 02-564-5000-3
hyper@tu.ac.th
82-6059
pachamon.poo@gmail.com 02-1510040
kamolr@tu.ac.th
02-564-2859,
02-564-2860
pitt@tu.ac.th
81-3899
jaib999@hotmail.com
02-5643111
ต่อ 218
panpilai@gmail.com
02-926-9306
sermkhun.tu@gmail.com 81-3164
wut.tisic@gmail.com
02-564-2852

คุณปรำณี เจิ่งทรัพย์
คุณวัชชัย ศรี กำฬสิ นธุ์
คุณธิติโชติ อัจฉริ ยำภรณ์

pp0811@tu.ac.th
emmysupta@gmail.com
chao2531@tu.ac.th

หมายเหตุ หากมีขอ้ สงสัย กรุณาติดต่อ คุณนีรวัลย์ สีทอง E-mail : neelawan@tu.ac.th โทร 82-1963

81-3120-2
0875934981
82-1589

