หมายเลขโทรศัพท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายนามผู้ใช้
ผู้บริหาร
คณบดี (ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ )
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง )

รายนามผู้ใช้
คณาจารย์
ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
รศ.ดร. วิโรจน์ ยูรวงศ์
รศ.ดร. ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
ผศ.ดร. วรพงษ์ อัศวเกศมณี

ภายใน

6328
6327
6335
6332
6342
6366
6320
6333
6374
6371
6372
6375
6377
6350
6370
6948

ฝ่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย วทท. (คุณฉวีวรรณ)
หัวหน้าหน่วยซ่อมบารุง/งานภูมิทัศน์ (คุณกิจจา)
งานซ่อมบารุง (คุณวิบูลย์/คุณรุ่งโรจน์)
ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร (คุณปาริดา)
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อก.1 (คุณสุทธิรักษ์/คุณกุลวาณีย์)
Food Chemistry Lab. (คุณบุปผา/คุณบุษกร)
Quality Control Lab. (คุณนันธชา/คุณอัจฉรา)
ห้อง Lab. ชั้น 3 ห้อง 4311 (คุณวริญดา)
คุณเกียรติศักดิ์ พินิจสกูล/คุณวาสนา หนูอุไร
Pilot Plant/Food icrobiology Lab. (คุณฉวีวรรณ/คุณอาภรณ์)
Biotech Equipment Room (คุณสุรศักดิ/์ คุณอาภรณ์)
คุณกรวรรณ ชากรี
อาจารย์วิจัย
ดร. วรพนิต จันทร์สุวรรณ์
ดร. กฤษณะ นิลสุวรรณ
ดร. จิรกฤษ แซ่ตั้ง
Dr. Avtar Singh/ดร.จิรายุ บัวทอง

6349 ผศ.ดร. ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
6350 ดร.ทิพวรรณ ศิรินุพงศ์
ผศ.ดร. มุทิตา มีนุ่น
ผศ.ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
รศ.ดร. สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
6302 ผศ.ดร. ปุณณาณี สัมภวะผล
6306 ผศ.ดร. ดุสิดา หนูทอง
6308 ดร. ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว
6389 ศ.ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
6318 รศ.ดร. ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี
6319 รศ.ดร. ปิยะรัตน์ บุญแสวง
6369 ผศ.ดร. อภิชาติ อู๋ไพจิตร
6315 ผศ.ดร. วิริยะ ดวงสุวรรณ
6315 ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมรัตน์
6316 ผศ.ดร. วาสนา สุโยธา
6309 รศ.ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์ (ติดต่อที่ RDO)
6309 อ. วรสันติ์ โสภณ (ติดต่อที่อุทยานวิทย์)
6303 ดร.เอ็ม นุ้ยเลิศ
6303 รศ.ดร. วรัญญู ศรีเดช
6307 รศ.ดร. เถวียน วิทยา
6307 ผศ.ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
ผศ.ดร. พรอุษา จิตพุทธิ
ผศ.ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน
6368 ดร. สมพร นิลมณี
6305 ดร. ลดาวัลย์ สงทิพย์
6305 ดร. พรสถิตย์ สุขชู
6386 ผศ.ดร. บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
6324 ดร. เกรียงไกร ไวยกาญจน์
6322 ดร. กันยา อัครอารีย์
6325 ดร. กาญจนพรรณ จันทรถาวรพงศ์
6348 อาจารย์ มณฑิรา เอียดเสน
6345 อาจารย์ ดาริกา อาวะภาค
6368 รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
6373 ผศ.ดร. จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปัน
รอติดตั้ง ผศ.ดร. นวลพรรณ ศิรินุพงศ์
ผศ.ดร. วัชรี สีห์ชานาญธุรกิจ
รอติดตั้ง ดร. ยงยุทธ์ เทพรัตน์
6321 ดร. ปรียาภรณ์ เดชอรัญ
6337
6362

ห้องประชุม 1 และ 2

6312

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เถวียน วิทยา)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน์)

สานักงานบริหาร
เลขาผู้บริหาร/งานสารบรรณ (คุณปิยะพร)
งานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (คุณเนตรติยา)
งานสารบรรณ/งานยานพาหนะ/งานอาคาร (คุณกาญจนา)
งานนโยบายและแผน/กากับดูแลพนักงานทาความสะอาด (คุณใจทิพย์)

งานประกันคุณภาพการศึกษา (คุณมาลิสา)
งานพัสดุ (คุณรัตนา/คุณกาญจนา)
งานคลัง (คุณณภัค/คุณสุทธดา)
งานโสตทัศนศึกษา (คุณไชยรัตน์)
งานสารสนเทศ (คุณสมศักดิ/์ คุณภูวนาท)
งานจัดการศึกษา (คุณสุขภิญญา)
งานบัณฑิตศึกษา (คุณมณีทิพย์)
งานจัดการศึกษา/ผู้ประสานงานหลักสูตร (คุณศิรดี)
งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (คุณภควดี)
งานกิจการนักศึกษา (คุณดวงเพ็ญ)
งานวิจัย (คุณสุพรทิพย์/คุณฮาบี่บ๊ะ)
งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณฮาบี่บ๊ะ)

ภายใน
6300
6372
6359
6346

6334
6301
6336
6340

รายนามผู้ใช้
ห้องปฏิบัติการ
Food Product Development
Food Analysis Lab.
Fishery Product Technology
Fish Chemistry and Biochemistry
Food Engineering Lab. ตึก อก.1 ชั้น2
Marine Biotechnology Lab.
Environmental Biotechnology Lab.
Enzyme Technology Lab.
Biotechnology Lab.
Genetic Engineering Lab.

ภายใน
6323
6341
6342
6343
6365
6376
6362
6363
6367
6378

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพือ่ การส่งออก (ADCET)

6311
6391
6391
6311
6387
งานบริการห้องปฏิบัตกิ าร (คุณโกเมศ/คุณไชยโชค/คุณเสาวลักษณ์) 6310
6317
งานบริการห้องปฏิบัติการ (คุณธีรพล)
Lab. เคมี (คุณนิภานันท์)
6341
02-1111 Lab. จุลชีววิทยา (คุณหทัยทิพย์)
6326
6311 งานบริการรับรองกระบวนการผลิต (คุณเฉลิมพล)
6314
6355
6359
6354
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6364 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (คุณรัตนา)
2911
6357 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (คุณชานนท์)
2913
6358 Pilot Plant อาคารผลิตทดลองนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร
2914
6304
6351
6349
6381
6383
6338
6388
6382
6346
6356
6353
6384
6379
6385
รักษาการฯ กรรมการผู้จัดการศูนย์ฯ (คุณสุวิชาญ)
งานบริหารกลาง (คุณอุษา)
งานการเงิน (คุณอาอีฉ๊ะ)
งานโครงการที่ปรึกษา (คุณสุวิชาญ/คุณธนพร)
งานอบรม/สัมมนา (คุณแพรผกา)
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