
ส ำนักงำนคณบดี คณบดี ผศ.สุชาดา เกตุดี Tel: 02-665-3777 ต่อ 7137

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายกิตติพันธุ ์บุญโตสิตระกูล Tel: 02-665-3777 ต่อ 7005

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจยั

ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7007

รองคณบดีฝ่ายวางแผน นส.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล Tel: 02-665-3777 ต่อ 7104

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7002

ผู้ช่วยคณบดี นายชัยศร โลกิตสถาพร Tel: 02-665-3777 ต่อ 7144

หัวหน้าส านักงานคณบดี นางผุศดี  อิ่มตา Tel: 02-665-3777 ต่อ 7137

งำนบริหำร งานสารบรรณ นางเพ็ญนภา ฤกษ์ส าราญ    
นายภาคภมูิ  เดชาพงศธร

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7131

งานบุคลากร นางมลนิดา รักนาย             
นางเพ็ญนภา ฤกษ์ส าราญ

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7136

งานการเงิน นางจนัทนา โชติกรณ์           
นางรัตนา ก้อนทอง             
น.ส.ลัดดาพร เพ็งสวัสด์ิ         
นายพงศกร สิงห์ประยรู

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7133-34

งานพัสดุ น.ส.อมรรัตน์ ไมตรีสวัสด์ิ     
นายพรเทพ คันธชาติศิริกุล

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7151-7153

งานประชาสัมพันธ์ น.ส.เต็มสุข คืนตัก Tel: 02-665-3777 ต่อ 7175

งานเอกสารการพิมพ์ นายชาญชัย ธ ารงทรัพยส์กุล Tel: 02-665-3777 ต่อ 7106

งานอาคารสถานที่ นายสมนึก นุชรุ่งเรือง Tel: 02-665-3777 ต่อ 7129

งานยานพาหนะ นายเฉลิม ครุฑน้อย             
นายอุดร  ดีล้วน

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7005

งำนวิชำกำรและวิจัย งานวิจยัและพัฒนา ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ ์               
นายจตุรงค์ อาจหาญ

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7120

งานบริการวิชาการแก่สังคม ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ              
นายจตุรงค์ อาจหาญ

Tel: 02-665-3777 ต่อ

งานหลักสูตร นายศิวะณัฐ นาใจแก้ว           
น.ส.ญาสุมินทร์ ศรีบุญเรือง

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7103

งานทะเบียน นางวันดี แก้วเหล็ก Tel: 02-665-3777 ต่อ 7104

งานสหกิจศึกษา น.ส.ขนิษฐา ดีสุบิน                
นางจรรยา รัศมีโรจน์

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7172

งานบัณฑิตศึกษา ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7132

เบอร์โทรคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร



งานการจดัการศึกษานอกที่ต้ัง นายชัยศร โลกิตสถาพร Tel: 02-665-3777 ต่อ 7002

งานประกันคุณภาพการศึกษา นายศิวะณัฐ นาใจแก้ว Tel: 02-665-3777 ต่อ 7118

งานการจดัการความรู้ (KM) นายศิวะณัฐ นาใจแก้ว Tel: 02-665-3777 ต่อ 7118

งำนแผนและงบประมำณ งานแผนยทุธศาสตร์           
งานแผนงานและงบประมาณ

นางผุศดี  อิ่มตา Tel: 02-665-3777 ต่อ 7137

งานบริหารโครงการและ
ฝึกอบรมงานติดตามและ
ประเมินผล

น.ส.เพ็ญนภา โอเต็ง Tel: 02-665-3777 ต่อ 7137

งำนกิจกำรนักศึกษำ งานวิชาทหาร นางสาวนิตยา  น่วมพร้อมพันธุ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม ฯ นายภเูบศ อินทขันตี Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

งานศิลปวัฒนธรรม นางสาวนิตยา  น่วมพร้อมพันธุ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

กองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา น.ส.นัยนา พฤกษหิรัญ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7111

งานแนะแนว นางสาวนิตยา  น่วมพร้อมพันธุ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

งานสวัสดิการและสุขภาพ นางสาวนิตยา  น่วมพร้อมพันธุ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

งานกิจการสโมสรนักศึกษา น.ส.นัยนา พฤกษหิรัญ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7111

งานกีฬา นายรณชัย  บัวประเสริฐ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

งานศิษยเ์ก่าและชุมชน นางวัชรี สุวรรณแขก Tel: 02-665-3777 ต่อ 7115

ธุกำรสำขำวิชำ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

สำขำวิชำ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นายภควัต เกอะประสิทธิ์ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7146

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายตฤษ ดิษฐล าภู Tel: 02-665-3777 ต่อ 7159

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7141

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวภาวนา ชูศิริ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7164
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล Tel: 02-665-3777 ต่อ 7179
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา นางสาววรดานันท์ เหมนิธิ Tel: 02-665-3777 ต่อ 7175

โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 # 7131  โทรสำร : 02-628-5205

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร
เลขที ่399 ถ. สำมเสน แขวงวชริพยำบำล เขตดสุิต กทม. 10300

นางอรนะภา ขวัญรักษ์

นางวรรณกนก ทองยิ่ง

น.ส.เต็มสุข คืนตัก

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7144

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7159

Tel: 02-665-3777 ต่อ 7175


