
9870 คณบดี ดร.นเรศ 9900 ผู้อ ำนวยกำร สมเกียรติ 9898 หัวหน้ำศูนย์ นิติธรรม
9872 เลขำนุกำร จ๋ิว 9901 งำนสำรบรรณ ณัฎฐพงศ์ 9889 เลขำนุกำร มำย
9876 เลขำนุกำร ยุ้ย 9902 งำนทรัพยำกรมนุษย์ กุ้ง 9893 service 
9873 สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 9919 งำนทรัพยำกรมนุษย์ ออย 9891 ห้อง DATA CENTER
9875 สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 9904 งำนบัญชี ผ้ึง
9903 ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 9905 งำนบัญชี เกษร,เอ๊ิบ หัวหน้ำศูนย์ กิตติพงศ์
9906 สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 9907 หัวหน้ำงำนบัญชี นก ห้องรับสมัครนักศึกษำใหม่
9953 ดร.วฤต, อ.วุฒิชัย, อ.พิเชษฐ์ ท. 9921 งำนกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ ใย 9909 งำนแนะแนวกำรศึกษำต่อ
9972 สำขำวิชำวิศวกรรมพ้ืนฐำน 9922 งำนกำรเงิน (ค่ำเทอม) เล็ก 9824 งำนกำรตลำด เมย
9879 สำขำวิชำเทคโนโลยีบัณฑิต 9846 งำนกำรเงิน (พัสดุ) อ้อน 9999 OPERTOR (0) ยิว
9819 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง 9923 ห้องถ่ำยเอกสำร พรรณ์/บูรณ์ 9998 โทรสำร (053819998)
9849 สำขำวิชำเทคโนโลยีเคร่ืองส ำอำง / ซอฟต์แวร์ 9924 งำนอำคำรสถำนท่ี ณัฎฐพงศ์
9801 ห้องปฏิบัติกำรเคร่ืองส ำอำง 9796 งำนยำนพำหนะ / งำนภูมิทัศน์ 9960 บรรณำรักษ์  เอก

9799 บรรณำรักษ์  ชมพู่
9855 คณบดี ดร.พันธ์ุทิพย์ 9789 ผู้อ ำนวยกำร ดร.วฤต
9854 เลขำนุกำร พิมพ์ 9910 รองผู้อ ำนวยกำร พ่ีก้อย,เกด 9795 ผู้ช่วยรองอธิกำรบดี (อ.เสวตร์) อ.นีรนำท

9911 งำนสภำ / งำนเทียบโอน ป่ินทอง
9852 คณบดี อ.สุรัสวดี 9912 เลขำนุกำร / งำนหลักสูตร ปู นำยกสภำมหำวิทยำลัย (อ.หมอโชติ) ผ่ำน 9951
9851 เลขำนุกำร เจน / แหม่ม 9961 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ต่อ ท่ีปรึกษำอธิกำรบดี (ดร.วิวัฒน์)
9850 ดร.ศิริพงษ์ 9962 ศูนย์สหกิจศึกษำและแนะแนวกำรท ำงำน อ.บัณฑูร/อ้อย 9989 อธิกำรบดี ผ่ำน 9980
9853 สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ / ศึกษำท่ัวไป 9980 เลขำอธิกำรบดี ก้อย

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร 9930 ผู้อ ำนวยกำร อ.พิเชฏฐ์ 9920 รองอธิกำรบดี (อ.ชฎิลรัตน์) ผ่ำน 9921
สำขำบริหำรกำรศึกษำ ดร.ภูเบศ 9931 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ รุ่ง,นก 9963 รองอธิกำรบดี (อ.ชุติมำ) ผ่ำน 9955
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 9932 หอพักนักศึกษำ 9955 เลขำรองอธิกำรบดี (อ.ชุติมำ) ต๊ิก
สำขำวิชำภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร 9935 องค์กำรนักศึกษำ 9957 เลขำรองอธิกำรบดี (อ.ชุติมำ) ไกด์
อ.เสกชัย/ฝ่ำยประสำนงำนวิทยำคำรล ำนำรำยณ์ อ.เสกชัย 9951 ห้องพยำบำล บัวลอย 9971 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ (อ.มณีวรรณ) ผ่ำน 9931

9860 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย (รศ.ดร.พิธำกรณ์) ผ่ำน 9861
9941 คณบดี ดร.ภูม 9856 ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 9848 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผศ.บงกช) 
9861 เลขำนุกำร 9856 หน่วยบ่มเพำะวิสหกิจ 9878 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (อ.ดร.สุรชัย)
9862 สำขำวิชำกำรจัดกำร ,สำขำวิชำท่องเท่ียว
9956 สำขำค้ำปลีก,สำขำบัญชี 9959 หัวหน้ำศูนย์ คุณสุพิศ 9952 ห้องประชุมชวสินธ์ุ

9958 งำนรับเข้ำ / งำนส ำเร็จกำรศึกษำ โอ๊ต 9954 ห้องประชุมรัฐมนตรี / ห้องรับรองประทับ
9800 คณบดี / เลขำนุกำร อ.หน่ึง / ม้ิง 9959 งำนทะเบียน / งำนหลักสูตร ตำรำงสอน ป๋อม,ไลลำ 9967 ป้อมยำม B ลุงประคอง
9792 ห้องพักอำจำรย์ 9933 บ้ำนอธิกำรบดี

9934 บ้ำนอธิกำรบดี
9968 วิทยำลัยนวัตกรรม นิตำ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานอธิการบดี ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ส่ือสารองค์กร

9969

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์บรรณาสารและส่ือการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ส านักวิชาการ  
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร

ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนกลาง

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรม
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9950

ส านักกิจการนักศึกษา 

9940

9871

คณะบริหารธุรกิจ


