สานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Office of Information and Communication Technology (ICT-TU)

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศูนย์เ ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อำจำรย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือ ง
pokpongs@tu.ac.th (82) 1950

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและปฏิบัติก ำร

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ดร. ปำนนท์ ลำชโรจน์

เลขำนุกำรสำนักงำนศูน ย์เทคโนโลยีฯ
(น.ส.ปัญชลี โชติคุต )

panon@tu.ac.th (82) 1952

pan@tu.ac.th (82) 1953

งำนบริหำรและอำนวยกำร

หัวหน้า งาน
บริหำรและอำนวยกำร
(นำงจรวยรัต น์ ริยำพัน ธ์)
jic k@tu.ac.th (82) 1954

งำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

งำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบ

หัวหน้างาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
(นำยสถำพร ก่อรักเศวต)
stp@tu.ac.th (81) 3456

หัวหน้างาน
(นำงฐิตำภำ ไพรินทรำภำ)
thit apa@tu.ac.th (82) 1955

หัวหน้างาน
วิเครำะห์และพัฒนำระบบ
(นำยรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม)
roong@tu.ac.th (82) 1961

หน่วยกำรเงินและพัสดุ
นำงนิภ ำพร ยำมำ

หน่วยนโยบำยและแผน
นำงยอดธิดำ ปำละสิงห์

หน่วยบุคคล
นำงประภัสสร ขวัญเผือก

หน่วยบริหำรงำนทั่วไป
นำงจริน ทร์ บัณฑรภิญโญ

หน่วยระบบเครือข่ำย ศูนย์ร ังสิต
นำยพัชรำกร พิชำญเมธีกุล

หน่วย Internet และ Mail
นำยนิม ิตต์ สีทอง

หน่วยระบบเครือข่ำย ท่ำ พระจัน ทร์
ว่ำที่ ร.ต.อดิศร เอี่ยมสะอำด

หน่วยพัฒนำโปรแกรม
นำยรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

หน่วยบำรุงรักษำระบบ
นำยรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม

yah03@tu.ac.th (82) 1957

yodthida@tu.ac.th (82) 1956

pum@tu.ac.th (82) 1960

rin@tu.ac.th (82) 1960

eak@tu.ac.th (82) 1973

mit@tu.ac.th (82) 1972

dan@tu.ac.th (81) 3455

roong@tu.ac.th(82) 1961

roong@tu.ac.th(82) 1961

หน่วยเว็บและผลิตสื่ออิเ ล็กทรอนิก ส์
น.ส.นวลฉำย เอี่ย มรัก ษำ
aey@tu.ac.th (82) 1970

หน่วยฝึกอบรมและบริกำรฯ
นำงสุรีย์ นำมบุตร
suree@tu.ac.th (82) 1968

น.ส.ศิร ิรัตน์ เดชกุลทรัพย์

นำงกนกวรรณ ยุ้นพันธุ์

นำงจุไรรัต น์ ศรวำรี

น.ส.เรณู หมัดโต๊ะสน

นำยอดิศักดิ์ เทศบุตร

นำยวิทยำ รองชัย

นำยกฤษนรำ ผลพฤกษ์ร ัตน์

นำยบุญลือ เกษมรำช

นำงนีร วัล ย์ สีทอง

นำงรัชนี เปี่ยมอุดมสุข

นำงอุบล สุขสุคนธ์

sirirat@tu.ac.th (82) 1956

kanyapat@tu.ac.th (82) 1956

jurirat@tu.ac.th(82) 1960

renu@tu.ac.th (82) 1959

sak@tu.ac.th (82) 5005

witty_iii@tu.ac.th (82) 5005

mod@tu.ac.th (81) 3452

boonlue@tu.ac.th (81) 3405

neelawan@tu.ac.th (82) 1963

rat@tu.ac.th (82) 1971

ubon@tu.ac.th (82) 5003

นำงนิต ยำ คล้ำยสุบรรณ

นำยทวี นิยมญำติ

นำยเฉลิมชัย แก้วสีมรกต

นำยอมรวิชช ธีญะวุฒิ

นำยมัสกร ศรีวิสิฐศัก ดิ์

น.ส.อรุณศรี ลีวัฒนำกำร

นำยกิตติภูธน ปำนนำคะพิทักษ์

น.ส.อรอนงค์ อิ่ม กมล

นำงศรีตรำ ผำดโผน

nit@tu.ac.th (82) 1956

ntawee@tu.ac.th (82) 1182

pigoro@tu.ac.th (82) 5005

ball_001@tu.ac.th (82) 5005

musta@tu.ac.th (81) 3453

sri@tu.ac.th (82) 1966

appintel@tu.ac.th (82) 5002

louis@tu.ac.th (82) 1971

neng@tu.ac.th (82) 5049-5050

นำงศิร ิยำ ศรีสัม พัน ธ์

นำยสมศักดิ์ เทพวงศ์

siriya@tu.ac.th (82) 1956

tsomsak@tu.ac.th (82) 1182

นำยสมชำย จำลองปั้น
jsomchai@tu.ac.th (81) 3405

นำยพิเชฐ คูชลธำรำ

นำยพงศ์พิพัฒน์ ก่อตระกูล

ว่ำที่ ร.ต.บัณฑิต สุวงศ์

นำยสุวัฒน์ สุวรรณรงค์

chet@tu.ac.th (82) 1967

tonkhong@tu.ac.th (82) 1965

banhdit@tu.ac.th (82) 1971

suwatsuw@tu.ac.th (82) 5049-5050

น.ส.วิรันยำ พุทธเสน

นำยโชติวิชญ์ มีกิจเจริญโรจน์

น.ส.สุรำงรัต น์ ศิริจำปำ

wiranya@tu.ac.th (82) 1963

chotiwic@tu.ac.th (82) 1965

aoyoyo@tu.ac.th (82) 1971

น.ส.สมคิด อยู่ขำ
somkid40@tu.ac.th (82) 7517

น.ส.ศิร ิกำนต์ จัน ทร์แจ่มใส

นำยภัทรำวุธ จีน โต

น.ส.ปรียำภรณ์ มัทธุรศ

yuiying@tu.ac.th (82) 1963

mayt@tu.ac.th (82) 5002

umapornn@tu.ac.th (82) 1971

นำยพลวัต พฤกษ์มณี
notzafia@tu.ac.th (82) 1965

นำยเทพนที โพธิ์จันทร์
Thep_p@tu.ac.th (82) 1965
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