
1 นายสมยศ สีแสนซุย คณบดีฯ 084-392-2887 somyotseesansui@gmail.com

2 นายนฤชัย  เคนไชยวงศ์ รองฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ 097-073-8914 K_apiluck@npu.ac.th

3 นายอดุลย์  เครือแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ก ากับดูแลกลุ่มงานบริหาร 081-982-8172 kad.01@hotmail.com

4 นายกิตติศักด์ิ มะลัย ผู้ช่วยคณบดี ก ากับดูแลกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 090-257-5929 Kittisuk_Malai@hotmail.com

1 นายคมสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าสาขาช่างยนต์ 088-510-8972 komsan-w@hotmail.com

2 นายวิชาญ ใจสุข อาจารย์สาขาช่างยนต์ 089-843-0686 -

3 นายศิริวัฒน์ แวงดีสอน อาจารย์สาขาช่างยนต์ 088-513-2830 sirivangdee14@hotmail.com

4 นายสวราชย์ ป้อมศิลารัตน์ อาจารย์สาขาช่างยนต์ 088-306-0797 -

1 นายณัฐพงษ์ เกตวงษา หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า 081-060-7057 C_hot-king@hotmail.com

2 นางสาวอัจฉรา  พิเลิศ อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้า 089-424-7694 JEEP_JEJY@YAHOO.COM

3 นายวัชรวัชญ ์ดาวสว่าง อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้า 090-949-7209 mr.kengin@g,ail.com

4 นายสุรชัย  ธรรมยาฤทธิ์ อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้า 085-743-9196 surachai-_-15@hotmail.com

5 นายเจษฎา  สารสุข อาจารย์สาขาช่างไฟฟ้า 087-242-0415 Jassadat@hotmail.com

1 นายอดุลย์  เครือแก้ว หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 081-982-8172 kad.01@hotmail.com

2 นายเสรี  ขุนไชย อาจารย์สาขาอิเล็กฯ 096-8626-395 Seree2521@hotmail.com

3 นายภูวดล เข็มจันทร์ อาจารย์สาขาอิเล็กฯ 086-230-7791 Phuwadon.npu2528@gmail.com

4 นายอภิชาติ สมสง่า อาจารย์สาขาอิเล็กฯ 088-548-3271 apichat_120@hotmail.com

1 นายอภิรักษ์ ทูลธรรม หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083-358-4040 Apirak@npu.ac.th

2 นายชาคริต  จองไว อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 080 291 4747 chacritcpe@hotmail.com

3 นายอรรถพล  ทองวิทยาพร อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 085-776-6893 Blackfight17@hotmail.com

4 นายเทวา แก้วศักดาศิริ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 081-815-4377 Kthewa@npu.ac.th

1 นางปิยะรัตน์  โนนเวียงแก หัวหน้าสาขาการบัญชี 081-871-3674 Piyarat345@hotmail.com

2 นางสาวปรียาพร เนียมจีน อาจารย์สาขาการบัญชี 081-102-8319 Preeyaporn.acc@gmail.com

3 นางสาววัชรภรณ์  วังหอม อาจารย์สาขาการบัญชี 085-760-9928 Vacharapron23@windowslive.com

4 นายกิตติศักด์ิ มะลัย อาจารย์สาขาการบัญชี 090-257-5929 Kittisuk_Malai@hotmail.com

บุคลากรประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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5 นางสาวอัณณ์ชญาณ์    โสดา อาจารย์สาขาการบัญชี 089-949-4300 noona.acc@gmail.com

1 นางดวงจันทร์  ทะวงศ์ษา อาจารย์พื้นฐาน 085-229-6937 duangian_354@hotmail.com

2 นางสาวสมฤทัย  ศรีวรสาร อาจารย์คณิตศาสตร์ 086-847-6515 ZOM009895@hotmail.co.th

3 นางสาวชนันพร โนชัย อาจารย์ภาษาไทย 090-195-6441 Kung1415@hotmail.com

4 นายวรพจน์  แซงบุญเรือง อาจารย์วิชาเทคนิคพื้นฐาน 083-283-2317 Warap17@hotmail.com

5 นายเจษฎา โสธุมา อาจารย์พละศึกษา 093-565-2405 Jaessada@hotmail.com

1 นางสาวกองแก้ว   พรรณา รก.หัวหน้าส านักงานคณบดี 083-283-6254 kongkeaw57@hotmail.com

2 นางสาววิชชุลดา   เขียวสังข์ นักวิชาการเงินและบัญชี 090-140-4735 ment_loso@hotmail.com

3 นางสาววาสนา  แก้วปีลา นักวิชาการเงินและบัญชี 086-220-7102 noy_wassana@hotmail.com

4 นางสาวปริศนา  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 082-848-2833 Prissana1982@hotmail.com

5 นายทัศพงศ์  นันทมัจฉา นักวิชาการศึกษา(งานประกัน) 095-169-9521 Thassaphong@gmail.com

6 นางสาววจีธาร รักษ์ชุมชน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียน) 094-486-5849 mook_rak@hotmail.com

7 นางสาวสุรีรัตน์  สุธรรม เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล 084-519-7620 Sureerat_Gop@hotmail.com

8 นางสาวนันทิดา ผาอินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 087-766-7877 nantidafonzaa@gmail.com

9 นางสาวมนีรัตน์ มาตรารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 087-800-1491 manerat-prince@hotmail.com

10 นางสาวเพ็ญศิริ ลาวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 093-352-3690 kikiw65@gmail.com

11 นางพิกุล  พองไสยา แม่บ้าน 087-946-4259 -

12 นายมานิส  คัณทักษ์ ยามรักษาการณ์ 091-361-3725 -

13 นายไพสิน  บุณรังศรี นักการภารโรง 084-347-2096 -

14 นายสุริยันต์  อุ่นอาจ นักการภารโรง 091-362-0859 -

15 นายนิรมิตร อุปทุม พนักงานขับรถ 089-964-8099 -

เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน

หมวดสามัญพ้ืนฐาน

mailto:noona.acc@gmail.com
mailto:duangian_354@hotmail.com
mailto:ZOM009895@hotmail.co.th
mailto:Kung1415@hotmail.com
mailto:Warap17@hotmail.com
mailto:Jaessada@hotmail.com
mailto:kongkeaw57@hotmail.com
mailto:ment_loso@hotmail.com
mailto:noy_wassana@hotmail.com
mailto:Prissana1982@hotmail.com
mailto:Thassaphong@gmail.com
mailto:mook_rak@hotmail.com
mailto:Sureerat_Gop@hotmail.com
mailto:nantidafonzaa@gmail.com
mailto:manerat-prince@hotmail.com
mailto:kikiw65@gmail.com

