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บันทึก

-กสารบัญ
หน่วยงาน
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี
บ้านพักอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานบุคคล
งานการเงินและบัญชี
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
งานยานพาหนะ
งานโลหะ
งานไฟฟ้า-ประปา
งานภาคพื้นดิน
งานซ่อม-สร้าง
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานนิติการ
งานสวัสดิการและหารายได้
งานตรวจสอบภายใน
กองนโยบายและแผน
หอพักอู่ทอง
กองบริการการศึกษา
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง ไม่ได้ใช้
กองพัฒนานักศึกษา

หน้า
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7

-ขสารบัญ
หน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัย
งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานผู้อํานวยการ (อาคารบรรณราชนครินทร์)
สํานักงานไอที (อาคาร 100 ปี)
คณะครุศาสตร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Ellis) อาคาร 100 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
ศูนย์หนังสือ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หน้า
8
8
9
9
10
10
11
13
14
14
14
14
15
12
16
16
17
17
17
18
20
21

บันทึก
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สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บันทึก

สารบัญ
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

หน้า
20
23
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สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 0-3527-6551
รองอธิการบดี

1001

- ฝ่ายบริหาร 0-3527-6552
- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 0-3527-6553
- ฝ่ายวิชาการ 0-3527-6554
- ฝ่ายนโยบายและแผน 0-3527-6556
- ฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 0-3527-6557

1002
1003
1004
1005
1006

ผู้ชว่ ยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.บุญไท เจริญผล
ผู้ช่วยอธิการบดี อ.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว
สานักงานอธิการบดี
ผอ. สานักงานอธิการบดี คุณลักขณา เตชวงษ์ 0-3527-6550
เลขานุการ อธิการบดี 0-3527-6560
เลขานุการ อธิการบดี คุณสิริชัยนรินทร์ ยาพรม
ห้องประชุม 1
ห้องประชุม 317
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยฯ
ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน
ห้องประชุม อยุธยา-ฮอลันดา
ห้องประชุม อยุธยา-โปรตุเกส
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1011
1012
1013
1014
1000*
1015,1000*
1021
1022
1030
1033
1034
1035
1036
1037

พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

8417

อ.อรกช เก็จพิรุฬห์

8418

อ.พิเชษฐ เนตรสว่าง
ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
อ.ฉัตรชัย นิยะบุญ

8419
8420
8421
8422
8423

อ.เมธารัตน์ จันตะนี

8424

อ.ศศิธร ปานทอง
อ.นภัสนันท์ ทองอินทร์
อ.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

8425
8426
8427

อ.วรปภา มหาสําราญ
อ.เอกพล วิงวอน
อ.มรุต กลัดเจริญ
อ.พัฒน์กมล อ่อนสํารี
อ.วรรณิภา ใจดี
อ.อมรา ดอกไม้
อ.สุภลัคน์ จงรักษ์
อ.สุวรรณา สิทธนาวิวฒ
ั น์
อ.กวินภพ สายเพ็ชร์
อ.นฤมล ญาณสมบัติ

8429
8437
8442
8466
8467
8468
8481
8482
8483
8484
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สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ดร.ศานติ เล็กมณี
ข้าราชการ
ผศ.สุมนา พูลผล
อ.เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์
อ.นันทนิธ์ เอิบอิ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช
อ.สมเกียรติ แดงเจริญ
อ.จันจิรา ดีเลิศ
อ.ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์
อ.ฤดี เสริมชยุต
อ.อัจฉรา หล่อตระกูล
อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
อ.ภัทราพร จันตะนี
อ.ชุติมา นิ่มนวล
อ.ประพันธ์ แสงทองดี
อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
อ.สุรารักษ์ เหมือนศาสตร์
อ.สวิตา อยู่สุขขี
อ.สิริพร อินทสนธิ์
อ.วีรพล น้อยคล้าย
อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
อ.ธราธร ศรีวไิ ลย
อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กําชัย
อ.สุฑามาศ ตรีมงคล
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8111*,5001
8112
8113
8114
8115
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416

ห้องจัดอาหารว่าง (อาคาร 44 สนง.อธิการบดี)
ห้องควบคุมการประชุม (อาคาร 44 สนง.อธิการบดี)

1038
1039

บ้านพักอธิการบดี

0-3524-1197

1050

กองกลาง

0-3527-6562

1100 ,1330*
1101 ,1331*

ผอ.กองกลาง (กก.)
งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน

งานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างาน

0-3527-6563
คุณพรเทวา สันทัด
คุณอุทมุ พร เอ็งวงษ์ตระกูล
คุณศันสนีย์ ธีระโรจน์

1110
1111
1113
1114

0-3527-6564
คุณมาลัยรัก สระทองพลู
คุณนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
คุณทรงธรรม รุ่งอรุณ
คุณนภาพรรณ รวมทรัพย์
คุณชุติมา สุขสวัสดิ์
คุณวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์

1120
1121
1122
1123
1124
1125
1129*,1119
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งานการเงิน
หัวหน้างาน

0-3524-5164, 0-3527-6565
คุณอรอุมา ชูเพ็ชร
คุณสุภาพร จอนเจ็ก
คุณดิเรก กองชนะ
คุณอรุณศรี ภาคสุข
คุณอรอุมา ชูเพ็ชร
คุณรัชดา วงศ์ณศรี
คุณเสาวนีย์ ยุวเรืองศรี
คุณวัลลภา อาจแหยม
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1150
1151
1152
1154
1155
1158
1159
1160
1161

งานบัญชี
หัวหน้างาน

คุณพัชรี รุ่งจํารัส
คุณอมรรัตน์ ตรีไพชยนต์ศักดิ์
คุณอัญชลี แสงทวี

1156
1153
1157

งานอาคารสถานที่และสถาปัตย์ 0-3527-6566

1170

หัวหน้างาน

1171*
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178

คุณทรงกิต การีซอ
คุณสมพล คนึงบุตร
คุณนิรันดร์ ภาคสุข
ณัฐพงษ์ แก้วนักค้า
คุณธีระวัฒน์ สมัครเกษตรกร
คุณวิชุตา พวงมาลัย
คุณจิตรตรา มาทอง
คุณทรงกิต การีซอ
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บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ ดร.ชะญานุศภัฒค์ รัตนะวรวงศ์
อ.สิรีพชั ร แสงสว่าง
ดร.พิชิต โชดก
อ.กาญจนา สาธุพนั ธ์
อ.สายชล สุขญาณกิจ
อ.เพชรพิกุล วางมูล
อ.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
อ.โสภิดา จิวประเสริฐ
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
อ.กันทิมา มั่งประเสริฐ
ข้าราชการ
อ.กันยารัตน์ โกมโลทก
ดร.กิติมา ทามาลี
อ.ณัฏฐ์พล จงพิทกั ษ์สกุล
รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์
ผศ.ดวงรัตน์ โพธิเ์ งิน
ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์
ผศ.ปราณี ตันประยูร
ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวฒ
ั น์
อ.มณฑิรา ชุมวรานนท์
อ.รุ่งเรือง ทองศรี
ผศ.วันทนา เนาว์วนั

8455
8456
8457
8458
8459
8463
8465
8470

8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8109
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สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ อ.อธิบ โพทอง
อ.อภิชิต กระจ่างเย่า
อ.ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์
อ.อัมมันดา ไชยกาญจน์
อ.ขวัญศิริ ทองพูน
อ.รุ่งรัตน์ สมานหมู่
อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข
อ.ปทิตตา นาควงษ์
อ.ช่อเพชร จําปี
อ.วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
อ.ศิรประภา ดีประดิษฐ์
ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
อ.กันยาลักษณ์ โพธิด์ ง
อ.สุนันทา คะเนนอก
อ.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา
Prof.Dr.Norikasu Osumi
อ.ภัทธวดี โตปรางกอบสิน
ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
อ.จันทการด์ นุชสุข
ดร.พิทยา ใจดํา
อ.กรุง ลือวัฒนา
อ.ยุพาภรณ์ ศิริโสม
อ.พชฎ นรสิงห์
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8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8430
8432
8434
8435
8443
8447
8449
8452

คุณอภิวชิ ญ์ ราศรี
คุณสิริวฒ
ุ อุณหชาติ
งานยานพาหนะ
หัวหน้างาน

0-3527-6568
คุณเดชา เจริญวานิช

1179
1180
1190*,1191
1191

งานโลหะ

1196

งานไฟฟ้า-ประปา

1197

งานภาคพืน้ ดิน

1198

งานซ่อม-สร้าง

1199

งานพัสดุ
หัวหน้างาน

0-3532-2081, 0-3527-6569
คุณสันทนา แสงสว่าง
คุณอรฤทัย วิริยะกานนท์
คุณศรีวชิ ชญาน์ บริสุทธิธ์ รรม
คุณทัศนัย ดํารงสุกิจ
คุณนพรัตน์ โมธินา
คุณวราภรณ์ นุชภู่

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
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งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน

0-3527-6555
คุณสมชาย สุนทรวิทย์
คุณกิตติพศ กลั่นสอน
คุณสําเริง ภาคธรรม
คุณกีรติกาญจน์ นิยมศิลป์ชัย
คุณสุชาติ สุพรรณมี
คุณสมฤดี สุขเภรี
คุณเกียรติศักดิ์ เจริญใจ
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0, 1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307

บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ข้าราชการ
ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
อ.พงระภี ศรีสวัสดิ์
ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผศ.อร่าม ชนะโชติ
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

งานนิติการ
หัวหน้างาน

0-3527-6574
คุณศราริตา บุญฤทธิ์
คุณศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์
คุณศิริลักษณ์ สุคันธชาติ

งานสวัสดิการและหารายได้ 0-3527-6562
หัวหน้างาน
คุณเนตรชนา อ้นถาวร
คุณสราวุธ คําสัตย์
คุณสุกัญญา เนคมานุรักษ์
คุณสุกฤตา รักษาดี
คุณศิริจันทร์ ฉิมพาลี

1320*
1321
1322
1323
1330*,1100
1331*,1101
1333
1334
1335
1336
1337

อ.จันทร์เพ็ญ มะลิพนั ธ์
อ.ชุติมา แก้วกระจาย
อ.ชะกาแก้ว สุดสีชัง
อ.ธีรพล ทรัพย์บญ
ุ
อ.นพา กบคํา

8087
8089
8090
8091
8092
8093
8095
8367
8368
8369
8370
8371

อ.นันทวรรณ ฉวีวรรณ์

8372

อ.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
อ.พัชรี สินธุนาวา
อ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
อ.สมปรารถนา สุขเกษม
ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ
อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
อ.สุชดา ยงยืน
อ.สุทศั น์ อู่ทอง
ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย

8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381

อ.สุวรรณ อาจคงหาญ

8382
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บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.จินดา นัยผ่องศรี
ข้าราชการ
อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผศ.จุฑามาศ บรรณสาร
อ.เจริญ จันทร์ทาโล
ผศ.ชัชฎาพร องอาจ
ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
ผศ.ธราภรณ์ สถาปิตานนท์
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
ดร.ปรัชวนี พิบํารุง
ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร
ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ
ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย
ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
ดร.ภควดี สุขอนันต์
ผศ.ดร.ภัททิรา หอมหวล
อ.ยุพนิ พวกยะ
อ.รงรอง แรมสิเยอ
ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
ผศ.วิมล กิตติรักษ์ปญ
ั ญา

สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งานตรวจสอบภายใน
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8086

0-3527-6570

หัวหน้างาน
ว่าที่ ร.อ. อนุชา ดีเปรม
คุณปวีณา สุดลาภา
กองนโยบายและแผน 0-3524-5095, 0-3527-6571
ผอ.กองนโยบายและแผน
งานบริหารงานทั่วไป
งานแผนงานและงบประมาณ

งานติดตามและประเมินผล
งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

งานวิเทศสัมพันธ์
เครือข่าย สมศ.

คุณเพลินตา โมสกุล
คุณเบญจมาภรณ์ ขําเขียว
คุณพิชญพัฒน์ เหลืองอร่าม
คุณวีรศักดิ์ โพธิภ์ ริ มย์
คุณไอศูรย์ จิตกระแสร์
คุณปาณิสรา ผดุงรัตน์
คุณนัฐฐา ภูมิดี
คุณอมรรัตน์ อมรนาถ
คุณเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย
คุณเดือนเพ็ญ สนแย้ม
คุณนันทนา สมบูรณ์
คุณวิภา การภักดี
คุณอริสสา บัวเจริญ
รศ.วันทนีย์ แสนภักดี
คุณธนัญญา ผลอินทร์

1400
1401
1412
1413
1500*
1501
1511
1521
1522
1523
1531
1532
1541
1551
1552
1553
1554
1561
1571
1573

-7สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หอพักอู่ทอง (หอ 4)

สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

0-3524-1664, 0-3527-6572

1600

บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สํานักงานหอพักอู่ทอง

1600

พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม

8363

หอ3

Mr. John edusards

8364

หอ5

อ.กิตติ์ธเนศ วีรวรรธน์โชติ

8365

หอ6

อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

8366

แฟลต

อ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

8433

กองบริการการศึกษา 0-3524-1196, 0-3527-6573
ผอ.กองบริการการศึกษา
คุณกาญจนา เงินอ่อน
งานบริหารงานทั่วไป
คุณนิตยา แสงมะฮะหมัด
งานหลักสูตรและแผนการเรียน คุณสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม
คุณสุภทั รสร ขุมทอง
คุณบัณฑิตา สอนดี
งานทะเบียนและประมวลผล คุณยุวนารี ฉิมพาลี
คุณสมจิตร์ สอนดา
คุณภัสน์นันท์ กรพาโชค
คุณวิภา ทองทา
คุณชันษา กิ่งศักดิ์
คุณวลัยทิพย์ พิมพ์สุธถี ิรชา
กองพัฒนานักศึกษา 0-3532-2080, 0-3527-6575
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
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คุณสารภี พูลศิริ
คุณกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ
คุณเจนจิรา หยดย้อย

1700
1701
1712
1722
1723
1724
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1800
1801
1812
1813

อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
อ.นิรันดิ์ บันธวิธิ
อ.วิวฒ
ั น์ ร้อยศรี
ธิดารัตน์ ภูมิวฒ
ั นะ
อ.สุวฒ
ั ชัย คชเพต
ผศ.บุญสืบ บุญเกิด
อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว
อ.เกตุวดี วิทยานันท์
อ.ภูวมินทร์ วาดเขียน
ผศ.สุวณี วิจารัตน์
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.กรองทิพย์ เนียมถนอม
ข้าราชการ
อ.กฤษณะ กันอ่ํา
อ.เกตน์ณนิภา วันชัย
ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
อ.จําลอง ศรีสง่า

8436
8440
8445
8450
8451
8461
8462
8464
8469
8474
8056
8057
8058
8059
8060
8061
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บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ
อ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ

8341
8342
8343

คุณสุปราณี สุทธิกุล
คุณบุณยาพร บุญเกียรติ
คุณอนิวตั ติ์ ปริยาสิริวรกุล
คุณกาญจนา จินตนา

อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์

8344

คุณธนาภรณ์ พานคํา (ห้องพยาบาล)

1826

ดร.นิพล แสงศรี

8345

คุณกิตติรัตน์ บุญล้ํา

1832

ดร.เอนก รักเงิน

8346

คุณสิทธิพ์ งษ์ พงษ์สุข

1841

อ.ทรงพล คชาสนี

8347

คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ

1842

อ.กานดา เต๊ะขันหมาก

8348

คุณรสรินทร์ วงค์จันทร์

1851

อ.ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ

8349

คุณสิทธา ฉิมท้วม

1852

อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ

8350

อ.นันท์ณภัช วันชัย

8351

สภามหาวิทยาลัย 0-3527-6576

อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

8352

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

8353

หัวหน้า สานักงาน

คุณกาญจน์พิชญา ภิญญา

อ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

8354

คุณปิยะนุช สุขเพ็ชร

1912

Mr. Andrew Doyle Valls

8355

คุณนงคราญ คงสมทรง

1913

Mr. Barry Neil Dalton

8356

คุณจิราพร พัฒน์ธนกิจ

1914

Mr. David Allen Young

8357

Mrs. Lesley Julia Owen

8358

งานรักษาความปลอดภัย (รปภ. หน้ามหาวิทยาลัยฯ)

1990

Mr. Navadet Yongsawai
อ.วรางคณา ปัญญามี
อ.จินดา ธํารงอาจริยกุล

8359
8360
8361

กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานกิจกรรมและกีฬา

รปภ. ป้อมกลางถนน
รปภ. ป้อมหน้า หอพักอู่ทอง
รปภ. ป้อมหลัง หอพักอู่ทอง

1822
1823
1824
1825

1900
1901
1911* ,1900

1991
1992
1993

อ.อิสระพงศ์ ผางสระน้อย

8362
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

0-3532-2082, 0-3527-6577
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.เลิศชาย สถิพนาวงศ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
หัวหน้า สนง. ผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

คุณพรสวรรค์ คล้ายกัน
คุณสุธรี า มูลดี
คุณพิมประภา พลรักษ์
คุณศรินยา โพธิน์ อก
คุณบงกช สมหวัง
คุณวิไลวรรณ สังฤทธิ์
คุณอัจฉรา วงษ์หา
คุณสุนีย์ ชวนประสงค์
คุณอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี

สถาบันอยุธยาศึกษา
0-3524-1407, 0-3527-6578
ผอ.สถาบันอยุธยาศึกษา ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อ.กันยารัตน์ คงพร
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อ.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อ.ชนิกานต์ ผลเจริญ
หัวหน้า สนง. ผู้อานวยการ

คุณเกษรา ศรีวิเชียร
คุณธัญวลัย แก้วแหวน
คุณประภาพร ฉัฐประภา
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2100
2101
2102
2103
2104
2111
2122
2123
2124
2125
2126*, 2100
2127
2128
2129
2300
2301
2302
2304
2311
2321
2322

บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ข้าราชการ
ผศ.อารีรัตน์ คูณดี
อ.อุมาภรณ์ กล้าหาญ
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

อ.บัณฑิต สุทรวิกรานต์
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
อ.กุสุมา นะสานี
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ
อ.ธาตรี มหันตรัตน์
อ.นพดล ปรางค์ทอง
ดร.กาวี ศรีรัตน์
อ.นฤมล อนุสนธิพ์ ฒ
ั น์
อ.บังอร คําหลอม
อ.ปกาศิต เจิมรอด
อ.ปราโมทย์ ระวิน
ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์
ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
อ.ฤตพชรพร ทองถนอม
ดร.วาสนา บุญสม
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
อ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

8052
8053
8054
8055
8320
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339

อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์
- 21 สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ข้าราชการ
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
อ.จรัญ ยินยอม
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข
อ.ชญานุตม์ ภักดีวงศ์
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
อ.ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง
อ.ทัศนี สุทธิวงษ์
อ.บวรศรี มณีพงษ์
ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต
ผศ.รัตนา รักสกุลพาณิชย์
ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
ผศ.วิชชุกร นาคธน
อ.วิชชุลดา ตันประเสริฐ
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ
ผศ.ดร.วิวฒ
ั น์ หามนตรี
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
ผศ.สุมิตร เทพวงษ์
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
อ.สุวณี วิจารัตน์

8340
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สถาบันอยุธยาศึกษา
8019
8049*,2301
8022
8024
8026
8027*,7537
8028
8030
8033
8035
8036
8039
8040
8041
8042
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050*,4503

คุณสายรุ้ง กล่ําเพชร
คุณอายุวฒ
ั น์ ค้าผล
คุณศรีสุวรรณ ช่วยโสภา
คุณพัทร์ แตงพันธ์
คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ
คุณสาธิยา รื่นชล
คุณอรอุมา โพธิจ์ ิ๋ว

2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ (ห้องสมุด) 0-3524-5165, 0-3527-6579
ผอ.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.สาโรช ปุริสงั คหะ
รอง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อธิบ โพทอง
รอง ฝ่ายบริหาร อ.ทัศนี ทองมาก
รอง ฝ่ายวิทยบริการ อ.สุภาพร ณ หนองคาย
หัวหน้า สนง. ผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คุณนันทนา แย้มบู่
คุณรสสุคนธ์ คําสอน
คุณอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
คุณกัลยา จันทร์โชติ
คุณละเอียด รามคุณ
คุณเมตตา / คุณศิริรัตน์
คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์
คุณนัยนา / คุณศิริพร

2500
2501
2502
2503
2504
2511
2521*, 2500
2522
2523
2531
2532, 2533
2534
2535, 2571

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

8051
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งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องประชุม

คุณสายันต์ ชิตถุง
คุณพรทิพย์ เดชรอด
คุณยุธดิ า เข็มปัญญา
คุณพัชราภรณ์ ต่อดอก
คุณอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
คุณสมชาย เพ็ญสุข
คุณจิรทีปต์ น้อยดี
คุณสมยศ เฉลยมณี
คุณนิทศั น์ รสโอชา
คุณอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
คุณยุพนิ กิจที่พึ่ง
จุดบริการรับฝากของ
ห้องประชุมต้นโมก
ห้องประชุมบรรณราช ชั้น 4

สานักงานไอที (อาคาร 100 ปี) 0-3524-2783, 0-3527-6580
งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย
คุณเจษฎา สุขสมพืช
Server Room
งานระบบสารสนเทศ
คุณอํานาจ แก้วภูผา
คุณมันนียา หามาลัย
คุณฐิตริ ัตน์ ขาวบริสุทธิ์
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2536
2537
2538
2539
2551
2552
2553
2555
2556
2557
2558
2559
2591
2592
2700
2710*, 2712
2712
2714
2740*, 2741
2741
2713
2773

บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

อ.อัจฉรา พรรณกันสุยะ
อ.จันจิรา หาวิชา
อ.อิศรา รุ่งทวีชัย
อ.ทิพวัลย์ สังขะวัฒนะ
อ.พัชรพล เถาธรรมพิทกั ษ์
อ.ชนกานต์ ขาวสําลี
อ.ภัธภร หลั่งประยูร
อ.สิอร หาสาสน์ศรี
อ.ณัฏชญา ธาราวุฒิ
อ.ภรภัทร นิยมชัย
อ.นรเศรษฐ์ เตชะ
อ.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช
อ.ปิยะ มีอนันต์
อ.พัชราภร พูลบุญ
ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
อ.รักษมน รักงาม
อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล
อ.เสาวลักษณ์ ประมาน
อ.วิชชุดา พลยางนอก
อ.สุพตั รา ฟักอ่อน
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ

8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8321
8322
8407
8431
8438
8439
8441
8444
8446
8448
8453
8454
8460

ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
- 19 สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ผศ.บุญไท เจริญผล
ข้าราชการ
อ.กิตติภพ มหาวัน
อ.วัชรินทร์ เสมามอญ
อ.ศักดา จันทราศรี
ผศ.ศิรพร เหล่าเมือง
อ.สุนทร โภชฌงค์
ดร.สุภทั รา คงเรือง
อ.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
ผศ.สุวฒ
ั น์ ทับทิมเจือ
ผศ.สุวทิ ย์ ไวยกุล
ดร. พรเทพ รู้แผน
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
พนักงานมหาวิทยาลัย/อื่นๆ

ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
อ.ปารณีย์ ขาวเจริญ
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ
ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
ดร.ประวิทย์ ประมาน
อ.จิราภรณ์ มีสง่า
อ.บริบรู ณ์ ชอบทําดี
อ.พัชนี บุญรัศมี
อ.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

8471
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8004
8007
8009
8010
8011*4201
8012
8013
8014
8015*
8016
8017*,7531
8018
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องประชุม
รปภ.อาคาร 100 ปี

คุณณเรศณ์ จิตรัตน์
คุณภูวนาท นาควรรณกิจ
คุณสายชน / คุณอําพล
คุณกสิพงษ์ กสิพนั ธ์
คุณธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
คุณมานิช โชติช่วง
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี
security

ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ
คุณสราวุธ คําสัตย์

2800*
2800

คุณวรพจน์ วรนุช
คุณอนนต์ พงษ์สวัสดิ์
คุณสุรัตน์ ลิ่วลาภาวงศ์

2900*
2901
2902
2903

คุณสราวุธ คําสัตย์
คุณอริสสา บัวเจริญ
คุณสุรีย์ มาลาศรี
คุณวราภรณ์ กองชนะ

3011,3000*
3012
3013
3014

ศูนย์นวัตกรรม

ศูนย์ภาษา

2770
2711
2771
2774, 2776
2775
2778
2780
2791
2799

อ.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

8310

คุณวีรวรรณ แตงทอง
คุณขนิษฐา จําแนกยุทธ์
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อาคารสวนหลวงค้างคาว
คณะครุศาสตร์
0-3532-2084, 0-3527-6581
คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้า สานักงานคณะ
งานบริหารงานทั่วไป

ห้องคลังสมอง
ห้องกิจกรรมนักศึกษาคณะ

ร.ต.หญิงรัตติยา พาวินัย
คุณมณีรัตน์ โปร่งอารมย์เจริญ
คุณธวัลรัตน์ เลขะพันธุ์
คุณกนกวรรณ ทองศรี
คุณจํานงค์ จําปาทอง
คุณกัตติกมาส กิ่งแก้ว
คุณเบญญาพัฒน์ โกษะ
คุณสุฑามาศ อังสุพนั ธ์โกสล
คุณชุติกาญจน์ จาดโต
คุณฐานิต พันธุ

3015
3016
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3101
4000
4001
4002
4003
4004
4011
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4060
4065

สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 0-3532-2083,0-3527-6593
ผอ.สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
รอง ผอ.สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
หัวหน้า สนง. ผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มประธานหลักสูตร

คุณทิวาพร ส่งแสง
คุณวราภรณ์ กองชนะ
คุณสุดาทิพย์ ศุภผล
คุณนุชจรี สัญญะสาร
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลําใยหวาน
ดร.พรเทพ รู้แผน
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง
ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ
ดร.ชัยยศ เดชสุระ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ข้าราชการ
อ.ชัยยศ เดชสุระ

7500
7501
7502
7511
7522
7523
7524
7525
7527
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538

8000
8001

ผศ.ดร.นิป เอมรัฐ
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คณะวิทยาการจัดการ

0-3532-2085, 0-3527-6590

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.เมธารัตน์ จันตะนี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อ.นันทนิธ์ เอิบอิ่ม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กําชัย
หัวหน้า สานักงานคณะ
งานบริหารงานทั่วไป

คุณเบญญาภา สอนพรม
คุณอณิสา บุญธรรม
คุณเจนจิรา พัสศร
คุณณัฐภรณ์ ศิริวรรณ
คุณทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์
คุณวรรณิศา ทองส่งโสม
คุณจุฑามาศ เจริญใจ
คุณสมบัติ เชื้ออินทร์
คุณเจนศิลป์ วรพรรณ์
คุณเนาวรัตน์ สืบเสาะ

สมุดโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5500
5501
5502*, 8424
5503*, 8114
5504*, 8415
5511
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0-3532-2101, 0-3527-6582
หัวหน้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
คุณรุ่งนภา อุบาลี
ห้องประชุม กศพ.204
โรงเรียนสาธิตมัธยม
ผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยม
รอง ฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้า สานักงาน
เจ้าหน้าที่
ครู สมย.

ศูนย์หนังสือ
หัวหน้าศูนย์หนังสือ

0-3524-5537, 0-3527-6591
ประธานอาคารสวนหลวง

7100
7121

0-3532-2162, 0-3527-6592
คุณโศภชา ขาวจันทร์
คุณศศิวรรณ จิตรัตน์

7250
7251
7252

0-3524-5506, 0-3527-6583
ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
อ.เย็นใจ สุวานิช
คุณภัทธราภรณ์ ศรีประสงค์
คุณเพ็ญศรี คําผ่อง
คุณลลิตา ใยดํา
อ.พรภวิษย์ นันทชัชวาลย์กุล

โรงเรียนประถมสาธิต
0-3532-4260, 0-3527-6584
ผอ.โรงเรียนประถมสาธิต ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
เจ้าหน้าที่

อาคารสวนหลวง

8003*, 2504

ครู โรงเรียนประถมสาธิต

คุณกัญชนัญ ภาคเกษี
คุณจุฬารัตน์ สืบหงษ์
ครูวไิ ลลักษณ์ ยัง

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

0-3524-2201, 0-3527-6585

ผอ.โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

4070*, 7073

8460,4071*
4073
4080
4100*, 4112

4101
4104
4111
4112
4113
4159
4200
4201
4212
4213
4243
4300
4301

เจ้าหน้าที่
ห้องเรียน

คุณณัฎฐา เสร็จกิจ
เตรียมปฐมวัย 1
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โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ห้องเรียน

เตรียมปฐมวัย 2
ชั้นปฐมวัย 1/1
ชั้นปฐมวัย 1/2
ชั้นปฐมวัย 2/1
ชั้นปฐมวัย 2/2
ชั้นปฐมวัย 3/1
ชั้นปฐมวัย 3/2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0-3524-5400, 0-3527-6586
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.มูนเี ราะฮ์ ยีดํา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ณิศรา ประดิษฐ์ดว้ ง
หัวหน้า สานักงานคณะ
งานบริหารงานทั่วไป

คุณอรัญญา จงกลรัตน์
ว่าที่ ร.ต. คมกฤช ตรีประดับ
คุณรมย์รวี โพธิค์ ํา
คุณภัทร์ฐิตา กิจถาวร
คุณสุทาทิพย์ กลีบสุวรรณ
คุณนัฐพงษ์ สาระเมฆ
คุณมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา
คุณภูรุจ จันทร์สว่าง

4312
4341
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4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4500
4501
4503
4504
4511
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-3524-5888, 0-3527-6588
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประดินนั ท์ เอี่ยมสะอาด
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.กฤษณะ กันอ่ํา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สมปรารถนา สุขเกษม
หัวหน้า สานักงานคณะ
งานบริหารงานทั่วไป

งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คุณวิรนิ ดา มีบารุง
คุณกฤษณา มะหะหมัดซอและ
คุณปวีณา มะลิซ้อน
คุณธวัชชัย คํากัน
คุณณัฐวุฒิ จั่นทอง
คุณปิยะพงษ์ วงศ์ปอ้ ม
คุณศิริลักษณ์ บุญเลิศ
คุณณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ
คุณกัญญาภรณ์ ศรีไทย
คุณวริศรา แน่นอุดร
คุณภาณุพนั ธ์ พันธิรมย์
คุณชนะพล มูลจันทร์
คุณนพดล อภิระนานนท์
คุณบุษยา ธูปบูชากร
คุณอุสา ร่วมญาติ

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์

0-3527-6589

5000
5001
5002
5003*,8057
5004
5011
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5212
5213
5214
5372
5070

คุณสุริยา แก้วพูลศรี
คุณฉัตรชัย พวงทอง

4529
4530, 4502*

คุณสุรพงษ์ วงค์เพ็ชร

5072

1330*
1331*

,1900

