
เบอรติดตอภายในอาคารเรือนปญญา อาคาร 1 อาคาร 5 และอาคาร 6 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0-2665-3777   โทรสาร : 0-2665-3800 
 

อาคารเรือนปญญา 

5201  หัวหนานักการภารโรง และพนักงานขับรถ  5233  ผูชวยคณบดี (ดร.ธนภพ  โสตรโยม) 

0, 5211  งานส่ือสารองคกร  5234  ผูชวยคณบดี (น.ส.ประพาฬภรณ ธีรมงคล) 

5212  สโมสรนักศึกษา  5209  ผูชวยคณบดี (น.ส.รติมากานต หวยหงษทอง) 

5213  สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา  5208  งานบัณฑิตศึกษา 

5555  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  5235  งานทะเบียน 

5221  รองคณบดีฝายบริหาร  5236  หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และ 

สํานักงานฝายวิชาการและวิจัย 
5222  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกาษา 

5223  หัวหนาสํานักงานคณบดี  5030  งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

5224  เลขาคณบดี  5237  สํานักงานฝายวางแผน และงานอาคารสถานท่ี 

5225  สํานักงานคณบดี  5238  งานวิจัยและพัฒนา 

5226  งานพัสดุ  อาคาร 1 

5227  งานสารบรรณ  5131  หองพักอาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
5228  งานการเงิน และงานบัญชี 

5229  งานยานพาหนะ  

และงานบริการวิชาการแกสังคม 

5141  หองพักอาจารย 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

5220  งานบริหารงานบุคคล  5142  หองพักอาจารย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
5231  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

5232  รองคณบดีฝายวางแผน  5151  หองพักอาจารย 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 



เบอรติดตอภายในอาคารเรือนปญญา อาคาร 1 อาคาร 5 และอาคาร 6 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0-2665-3777   โทรสาร : 0-2665-3800 
 

อาคาร 5  อาคาร 6 

5511  หองพักนักการภารโรง  5611  หองครัวเบเกอร่ี 

5522, 

5523 

หองพักอาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

5641  หองพักอาจารยสาขาวิชา 

ออกแบบแฟช่ันผาและเคร่ืองแตงกาย 

5531  หองพักอาจารยสาขาวิชา 

ออกแบบแฟช่ันผาและเคร่ืองแตงกาย 

 

5541  หองพักอาจารย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลขโทรศัพทของบุคลากร 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพท : 0-2665-3777   โทรสาร : 0-2665-3800 

เว็บไซต :  www.hec.rmutp.ac.th 

 

ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 1 

1.  น.ส.ชนัญชิดา  สุจิตจูล 
งานส่ือสารองคกร 

085-3347275  0, 

5211 2.  นายประสิทธ์ิ  ดีโตว  062-9394556 

3.  น.ส.มัลลิกา  จงจิตต  ผูชวยคณบดี  095-2423546 

5213 

4.  นายศุภสิทฐ  วราศิลป 

สํานักงาน 

ฝายกิจการนักศึกษา 

094-4201444 

5.  นายสิรดนัย  กล่ินมาลัย  088-8781163 

6.  น.ส.ภัทธิราภรณ  อารียมิตร  089-5188552 

7.  น.ส.เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ  งานทุนการศึกษา  094-4795682 

8.  น.ส.วรลักษณ  ปอมนอย  งานสวัสดิการและการบริการ

นักศึกษา, งานกีฬา  

086-3436476 

9.  น.ส.สุธิดา  กิจจาวรเสถียร  งานแนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

064-2409666 

10.  นายเกชา  ลาวงษา  งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา  097-1405304 

11.  น.ส.จิราภัทร  โอทอง  งานทรานสคริปตกิจกรรม  061-3867177 

12.  ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข  งานวิชาทหาร  081-9175034 

13.  นายอนุสรณ  ใจทน 
งานศิลปวัฒนธรรม 

086-1854526 

14.  น.ส.อัมพวัน  ยันเสน  084-8406965 

http://www.hec.rmutp.ac.th/


ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 2 

15.  นางปยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  คณบดี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

062-5915393  5555 

16.  ผศ.ดร.ชญาภัทร  ก่ีอาริโย  ผูชวยอธิการบดี  081-9141681  5027 

17.  น.ส.รุงฤทัย  รําพึงจิต  รองคณบดีฝายบริหาร  064-6249441  5221 

18.  ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก  รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 

064-5545691  5222 

19.  นางจินตนา  วรเจริญศรี  หัวหนาสํานักงานคณบดี  092-2672459  5223 

20.  นายอัศ ม เดช เดชา   ปานทาไข  เลขาคณบดี  081-3404433  5224 

21.  น.ส.สุรดา  อัศวชุณห  สํานักงานคณบดี  081-4217323  5225 

22.  น.ส.จินตนา  ดิสสานนท 

งานพัสดุ 

086-8867658 

5226 23.  น.ส.ขนิษฐา  พิพวนนอก  062-3925646 

24.  น.ส.ปรมน  ปญญาไตรรัตน  096-0612749 

25.  ผศ.มานิตย  แกววงษศิริ  งานบริหารทรัพยสินและ 

จัดหารายได 

095-1219465  5227 

26.  น.ส.ญาฌิฐา  ตรีสงฆ 
งานสารบรรณ 

085-2209131 
5227 

27.  น.ส.มะยม  นิสัยตรง  086- 7840591 

28.  น.ส.ปุณิกา  สุระดม 

งานการเงิน 

094-4479782 

5228 
29.  น.ส.ยุภาวดี  กิจทวีพิพัฒน  062-1429235 

30.  น.ส.เกศินี  แซอ้ึง  084-6874139 

31.  น.ส.พัชราภา  หอมช่ืน  064-9322201 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 2 (ตอ) 

32.  น.ส.จิราภรณ  แพรวพราย  งานบัญชี  086-1070340  5228 

33.  น.ส.ศิวาพร  ปานศรีนวล  สํานักงายฝายบริหาร, 

งานยานพาหนะ 

087-3574334 

5229 

34.  น.ส.ภิญญาพร  เตชะวรวิทยากูร  งานยานพาหนะ  092-4296925 

35.  ผศ.อภิญญา  มานะโรจน 
งานบริการวิชาการแกสังคม 

081-9132854 

36.  น.ส.วิไล  สุทธิจิตรทิวา  089-0423727 

37.  น.ส.ผการัตน   หุนชางทอง  ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  098-3300520 

38.  น.ส.สรรษนีย  เต็มเปยม 

งานบริหารงานบุคคล 

080-5963636 

5220 39.  นางปาริฉัตร  เรืองง้ิว  086-8918865 

40.  น.ส.กฤษณา  หนองปรือ  093-5635598 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 3 

41.  น.ส.นิอร  ดาวเจริญพร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  095-4456994  5231 

42.  นายนพพร  สกุลยืนยงสุข  รองคณบดีฝายวางแผน  085-3248353  5232 

43.  ดร.ธนภพ  โสตรโยม  ผูชวยคณบดี  089-6629666  5233 

44.  น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล  ผูชวยคณบดี  062-6509149  5234 

45.  น.ส.รติมากานต  หวยหงษทอง  ผูชวยคณบดี  081-9225504  5209 

46.  ดร.นอมจิตต  สุธีบุตร  หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร  085-3464522  5236 

47.  น.ส.ทิพวรรณ  คุมมินทร 
งานบัณฑิตศึกษา 

081-6851863  5208 

48.  น.ส.วรรณภรณ  สุขแจม  091-0291717  5236 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 3 (ตอ) 

49.  น.ส.อังสนา  อนุชานันท  สํานักงานฝายวิชาการและวิจัย, 
งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา, 

งานบริการหองปฏิบัติการ 

089-7671167 

5236 

50.  น.ส.วิภาวรรณ  แจมจํารัส  086-7917023 

51  น.ส.ณิชกานต  กลับดี  งานหลักสูตร  080-6546961 

52.  น.ส.กัลยาพร  อ้ึงเจริญ  งานเอกสารการพิมพ, 

งานสหกิจศึกษา 

095-4722691 

53.  นายนฤศร  มังกรศิลา  งานการจัดการความรู (KM)  089-0204555 

54.  น.ส.วรธร  ปอมเย็น  งานวิเทศสัมพันธ  087-0999307 

55.  น.ส.สมปรารถนา  สุขสละ  งานประกันคุณภาพ 

ทางการศึกษา 

088-8567421 
5030 

56.  น.ส.จรัสพรรณ  ม่ิงโพธ์ิเต้ีย  086-9944059 

57.  น.ส.อองาม  เปรมสุข 
งานทะเบียน 

089-2260316 
5235 

58.  นายจักรพันธุ  ดีใจ  086-3072450 

59.  น.ส.ลัดดาวัลย  กล่ินมาลัย 
งานวิจัยและพัฒนา 

084-7696611 
5238 

60.  น.ส.ฉวีวรรณ  เสวกฉิม  087-0634126 

61.  น.ส.นฤมล  ดีละมาย  สํานักงานฝายวางแผน, 

งานแผนงานและงบประมาณ, 
งานบริหารครุภัณฑและส่ิงกอสราง 

082-4885808 

5237 
62.  นายฐิติ  โพพี  งานแผนยุทธศาสตร, 

งานบริหารความเส่ียง 

086-9790876 

63.  นายปญญา  กิจจานุกิจ  งานบริหารครุภัณฑและส่ิงกอสราง, 
งานแผนงานและงบประมาณ, 

งานบริหารความเส่ียง 

084-6922072 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคารเรือนปญญา ช้ัน 3 (ตอ) 

64.  น.ส.สุมภา  เทิดขวัญชัย 
งานติดตามและประเมินผล 

089-6048159 

5237 65.  นางธัญวรรณ  ฐานะณรงคชัย  063-9894199 

66.  น.ส.พรพรรณ  ทับทิม  งานอาคารสถานท่ี  061-9392826 

อาคารเรือนปญญา ช้ันใตดิน 

67.  นายกฤษฎา  บุญชู  หัวหนานักการภารโรง  095-9186640 

5201 

68.  นายสายชล  พุทธา 

พนักงานขับรถ 

081-9120466 

69.  นายบุญธรรม  ทํานักสุข  086-1358188 

70.  นายสมบูรณ  มัญสา  083-1334226 

71.  นายสมพงษ  จิตรกลา  091-2486572 

อาคาร 1 ช้ัน 3 

72.  ดร.วไลภรณ  สุทธา 

อาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

081-8277133 

5131 

(หอง 1307) 

-  น.ส.วรธร  ปอมเย็น  087-0999307 

-  น.ส.สุธิดา  กิจจาวรเสถียร  064-2409666 

-  น.ส.วรลักษณ  ปอมนอย  086-3436476 

อาคาร 1 ช้ัน 4 

73.  ผศ.ปรัชญา  แพมงคล  หัวหนาสาขาวิชา 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

087-0855071 

5141 

(หอง 1405) 74.  ผศ.ณนนท  แดงสังวาลย  ผูชวยหัวหนาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

083-5644426 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคาร 1 ช้ัน 4 (ตอ) 

75.  วาท่ี ร.ต.เขม  อภิภัทรวโรดม 

อาจารย 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการ

บริการอาหาร 

094-9382226 

5141 

(หอง 1405) 

76.  น.ส.อินทธีมา  หิรัญอัครวงศ  081-9259980 

77.  น.ส.ศันสนีย  ทิมทอง  081-3479688 

78.  น.ส.บุษยมาลี  ถนนทิพย  096-3615991 

79.  นายกมลพิพัฒน  ชนะสิทธ์ิ  099-458-9991 

80.  น.ส.กัญญานัส  แกวรักษา  092-4285444 

81.  น.ส.ศศิธร  ปอมเชียงพิณ  083-0725560 

82.  น.ส.ดวงกมล  ต้ังสถิตพร  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

080-7704347 

5142 

(หอง 1406) 

83.  ดร.วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ 
อาจารย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

089-8913433 

84.  ผศ. ชมภูนุช   เผ่ือนพิภพ  0613939863 

85.  นางเกศรินทร  เพ็ชรรัตน  081-3556629 

86.  น.ส.สาวินี  เพียรชํานาญ  สํานักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 

061-7192212 

87.  รศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ  อาจารยสาขาวิชาอุตสาหกรรม

การบริการอาหาร 

094-9546391  ไมม ี

หมายเลข

โทรศัพทภายใน 

(หอง 1407) 
88.  น.ส.ดวงรัตน  แซต้ัง  ผูชวยหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร 
085-0641489 

อาคาร 1 ช้ัน 5 

89.  นายอารยะ  ไทยเท่ียง  อาจารยสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

080-8084040  5151 

(หอง 1506) 90.  ผศ.ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ  081-8334148 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคาร 1 ช้ัน 5 (ตอ) 

91.  น.ส.สุกัญญา  จันทกุล  ผูชวยหัวหนาสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

083-0026693 

5151 

(หอง 1506) 
92.  ดร.สุชีรา  ผองใส 

อาจารยสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

086-9040272 

93.  นายกิตติ  ยอดออน  083-0169081 

-  นายอนุสรณ  ใจทน  086-1854526 

94.  นายศักรินทร  หงสรัตนาวรกิจ  หัวหนาสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

085-1315096 

ไมมี 

หมายเลข
โทรศัพทภายใน 

(หอง 1507) 

95.  ผศ.สมสมร  พรพรรณพิพัฒน 

อาจารยสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

086-7333012 

96.  ผศ.อภิรัติ  โสฬศ  081-4948802 

97.  นายสุริยา  เทพิน  080-7777967 

98.  น.ส.ธนา รีย    เทพสถิตยศิลป  สํานักงานสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

098-3300521 

อาคาร 5 ช้ัน 1 

99.  นายชยากร  กองจันดา  ผูชวยหัวหนานักการภารโรง  092-9162109 

5511 

100.  นายเลียน  ภักดี 

งานอาคารสถานท่ี 

092-2851348 

101.  นายรังสรรค  สรรพนา  098-9825937 

102.  นายสายชล  รุงโรจน  089-0430195 

103.  นายสมหมาย  เจะหมัด  095-3406574 

104.  นายวันชาติ  ปรางโพธิออน  092-7587945 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคาร 5 ช้ัน 2 

105.  ผศ.นันทวัน  ชมโฉม  หัวหนาสาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ 

088-7819628  5522 

106.  รศ.สุนีย  สหัสโพธ์ิ 

ผูชวยหัวหนาสาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ 

089-2173856 

5523 107.  ผศ.พจนีย  บุญนา  081-6962534 

108.  ผศ.เจตนิพัทธ  บุณยสวัสด์ิ  061-6919288 

109.  น.ส.ฐิติพร  เพ็งวัน 
สํานักงานสาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ 

089-4597954 
5522 

110.       

111.  ผศ.สุพรรณิการ  โกสุม 

อาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

081-4225329 

5522 
112.  น.ส.ฉัตรยา  งามเลิศ  086-5209972 

-  ผศ.เชาวลิต  อุปฐาก  064-5545691 

-  น.ส.จิราภัทร  โอทอง  061-3867177 

113.  ผศ.วาสนา  ขวยเขิน 

อาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

081-7922060 

5523 

114.  ผศ.วรรณภา  หวังนิพพานโต  089-6840015 

115.  นางสุดจิตร  วรรณโชติ  063-2285899 

-  ผศ.อภิญญา  มานะโรจน  081-9132854 

116.  น.ส.ปรัศนีย  ทับใบแยม  081-3735692 

117.  วาท่ี ร.ต.จักราวุธ  ภูเสม  089-4419933 

118.  น.ส.พิราวรรณ   ศิริพจนากุล  งานจัดเล้ียง  087-0995007  5522 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคาร 5 ช้ัน 3  

119.  น.ส.อัชชา  หัทยานานนท  หัวหนาสาขาวิชา 
ออกแบบแฟช่ันผาและเคร่ืองแตงกาย 

092-2532713 

5531 

120.  ดร.เกศทิพย  กร่ีเงิน  ผูชวยหัวหนาสาขาวิชา 
ออกแบบแฟช่ันผาและเคร่ืองแตงกาย 

081-442 9666 

121.  น.ส.กฤตพร  ชูเสง 

อาจารย 

สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผา 

และเคร่ืองแตงกาย 

096-890-1903 

122.  น.ส.สุวดี  ประดับ  087-3375616 

-  น.ส.ประพาฬภรณ  ธีรมงคล  062-6509149 

-  น.ส.มัลลิกา  จงจิตต  095-2423546 

-  นายเกชา  ลาวงษา  097-1405304 

123.  น.ส.พจนา  นาควัชระ  สํานักงานสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผา
และเคร่ืองแตงกาย และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 

088-495-8784 

อาคาร 5 ช้ัน 4 

124.  น.ส.ไตรถิกา  พิชิตเดช  หัวหนา สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 

094-9622558 

5541 

125.  น.ส.ณัฐชยา  เปยแกว  ผูชวย หัวหนา สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 

080-7571881 

126.  ผศ.ลักขณา  จาตกานนท  รองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

092-2598596 

-  ผศ.ศรัทธา  แขงเพ็ญแข  อาจารยสาขาวิชา 
เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 

081-9175034 

-  น.ส.สรรษนีย  เต็มเปยม  080-5963636 

127.  ผศ.ดร.ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน  อาจารยสาขาวิชา 

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

081-8233058 



ท่ี  ช่ือ - สกุล  ตําแหนง/งาน 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ  ภายใน 

อาคาร 6 ช้ัน 1 

128.  น.ส.บุญยนุช  ภูระหงษ  อาจารย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

083-0327959 

5611 
129.  นางสุจิรา  สวนบอแร 

งานอาคารสถานท่ี 
090-9909483 

130.  น.ส.อนุลักษณ  ลานทอง  098-3733118 

อาคาร 6 ช้ัน 4 

131.  ผศ.เสาวลักษณ  คงคาฉุยฉาย  อาจารยสาขาวิชา 
ออกแบบแฟช่ันผาและเคร่ืองแตงกาย 

086-0896198  5641 

 


