
การใช้ห้องประชุมภายในส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 
๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๑ พ.ย. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั และการปฏิบตัิงานของอธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวจันทร์พร   สดุจ านงค์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๗ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

- 

๑ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวตราจิตต์   เมืองคลา้ย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมและเยี่ยมส ารวจภายในส าหรบัการ
รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อต่ออายุการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๒ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ 
AR+HosXp 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๒ พ.ย. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะกรรมการประสานงานส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งพิเศษ ที่ ๒/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒ พ.ย. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมกรรมการตรวจรับ จอ แอล อี ดี 
ผู้จอง: นางสาววรรณณิศา   มากจนัทร์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๒๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๓ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ AP 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๓ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๓ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรบัการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวศศิธร   วงศ์หน่อน้อย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๘๖ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองอาคารสถานท่ี 

๔ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ AP 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๔ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมกอง (ใช้คอมกอง กบพบ.) 

ผู้จอง: นางสาวแสงเทียน   เจียมถอ้ย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๓ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                            /๖ ต.ค. ๖๕.. 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๔ พ.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุม ถ่ายทอดความรู้ ระบบ BUU-ERP 

ผู้จอง: นายอรรถพล   เตชะบุตรศรี 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑   อุปกรณ์โสต: โปรเจคเตอร ์

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๗ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ PU 

ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๗ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมผู้ประกอบการเข้ารม่โครงการ 

UBI 
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๗ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิแทน

ต าแหน่งท่ีว่างลง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๘ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการร่างและกลัน่กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๘ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ IM 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๘ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

ผู้จอง: นางสาวอารยา   ธนารักษ์ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๔๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการ
การศึกษา 

๘ พ.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานปรับปรุงระบบบริการการศึกษา 
ผู้จอง: นางสาวอริสฬา   เตหลิม่ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๙  

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองทะเบียนและ

ประมวลผล
การศึกษา 

๘ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวอัจฉรียา   ยินดสีุข 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗oo ต่อ ๗o๕ 

๙o๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
- 

๙ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ (บพข.) เข้าเยี่ยมชมการท างานของ TLO มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวศิริพร   ทรัพยโ์ตทมิ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๙ พ.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา สอบ ก.พ.ประจ าศูนย์สอบชลบุรี 

ผู้จอง: นางนวินดา   อัศวพรรณราย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗oo ต่อ ๕oo 

๙o๓ ส านักบริการวิชาการ 
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 
๙ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ผู้จอง: นางสาวอิศราภรณ์   สิงห์บรุี  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๒ 
๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี

กองกฎหมาย 
๙ พ.ย. ๖๕ ๑๔:oo ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินออนไลน์ ในการติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

 

                                                                                                                          
                                                                                                                                          /๑๐ พ.ย. ๖๕.. 
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วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑o พ.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมออนไลน์ การเก็บข้อมลูผูบ้ริหาร / นสิิต ผู้รับผิดชอบฝ่ายนโยบาย

และแผน และฝ่ายวิชาการ 
ผู้จอง: นางสาวภัทรา   อภิทักขกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๒ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหาร
การศึกษา 

๑๑ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการประสานงานส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยับูรพา 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวสุธาพร   รันชิตโคตร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๘ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๑ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบตวัแทนจ าหน่าย แบรนด์ SUWAN 
(โครงการ UBI) 
ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๑๑ พ.ย. ๖๕ ๑๕:oo ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรบัการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 
ผู้จอง: นางสาวศศิธร   วงศ์หน่อน้อย  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๘๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองอาคารสถานท่ี 

๑๔ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ FM 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๑๔ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ภาค ก.) 
ผู้จอง: นางสาวณฏัฐณิชา   มีสิทธ์ิ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖o 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑๔ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมกอง กบพบ. (ใช้คอมฯ) 

ผู้จอง: นางสาวแสงเทียน   เจียมถอ้ย 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๕๓ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
๑๕ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ FM 

ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๒o๙ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๑๕ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน 

และการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ ์
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๑๕ พ.ย. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๑๖ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ GL 
ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๑๗ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมก าหนดการถ่ายโอนความรู ้Knowledge Transfer ระบบ CO 

ผู้จอง: นางสาววนิดา   โพธิ์ทอง 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๔๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองคลังและ

ทรัพย์สิน 
๑๗ พ.ย. ๖๕ o๙:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางทิพวัลย์   กันกา 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๓ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
                                                                                                                                          /๑๗ พ.ย. ๖๕.. 



- ๔ -    

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๑๗ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมชี้แจงการจัดท าสัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental 
Fund ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ผู้จอง: นางกฤษณา   เกิดบุญส่ง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๑๗ พ.ย. ๖๕ ๑๕:oo ประชุมการท าจัดท า KPI ออนไลน ์บุคลากรกองบริหารการวิจยัและ
นวัตกรรม 
ผู้จอง: นางสาวธาฤดี   นิธิศบุณยกร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๘ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๑๘ พ.ย. ๖๕ o๘:๓o ประชุมคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานปรับปรุงระบบบรกิาร

การศึกษา 
ผู้จอง: นางสาวอริสฬา   เตหลิม่ 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๗๑๙ 

๙๒๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองทะเบียนและ

ประมวลผล
การศึกษา 

๑๘ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Standard Operating 
Procedures, SOP) 
ผู้จอง: นางกนกหทัย   ออมทรัพย์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

๒๑ พ.ย. ๖๕ ๑o:oo ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา วา่ด้วย
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕๕ 
ผู้จอง: นายเมธิน   ศรสีวัสดิ์  เบอร์โทรศัพท์: ๒๑๗๖ 

๕๑๒ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

กลุ่มงานเลขานุการ
และบรหิาร 

๒๒ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมคณะกรรมการร่างและกลัน่กรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวเบญจพร   ยุติธรรมภิญโญ  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๙๕๒ 

๔o๖ ส านักงานอธิการบด ี
กองกฎหมาย 

๒๒ พ.ย. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองกลาง 

๒๓ พ.ย. ๖๕ o๙:oo ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางสาวณัฐสุดา   ถาวร  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๔๑ 

๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริการการศึกษา 

๒๓ พ.ย. ๖๕ ๑๓:๓o ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวตักราม มหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 
ผู้จอง: นางรุ่งนภา   ชัยพร  เบอรโ์ทรศัพท์: ๒๕๖๒ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๘ พ.ย. ๖๕ o๘:๓o ประชุมประเมินผลการปฏิบตัิงานโครงการ UBI รอบ ๒๔ เดือน 

ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๘ พ.ย. ๖๕ o๘:๓o ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI รอบ ๒๔ เดือน 

ผู้จอง: นายเจษฎา   ปุรินทวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์: ๒๙๖๙ 

๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 
๒๙ พ.ย. ๖๕ o๘:๓o ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวจิัย มหาวิทยาลัยทัุ้วประเทศ (ทปอ.วิจัย) 

ผู้จอง: นางกฤษณา   เกิดบุญส่ง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๕๖๒ 
๙o๓ ส านักงานอธิการบด ี

กองบริหารการวิจยั
และนวัตกรรม 

 

                                                                                                                                         /๒๙ พ.ย. ๖๕.. 
 
 
 
 



- ๕ -    

วัน/เดือน/ป ี เวลา ประชุม ห้อง หน่วยงาน 
๒๙ พ.ย. ๖๕ ๑๑:๓o ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้จอง: นางสาวอัญชิษฐา   ขอสินกลาง  เบอร์โทรศัพท์: ๒๙o๑ 
๘o๕ ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 
๒๙ พ.ย. ๖๕ ๑๓:oo ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ส าหรับโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี  
ชุดที่ ๔ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ผู้จอง: นางสาววิมลรัตน์   เจริญ  เบอร์โทรศัพท์: ๒๖๒o 

๕๑๒ ส านักงานอธิการบด ี
กองบริหารการวิจยั

และนวัตกรรม 

  

                                                                                                                               งานการประชุมและพิธีการ 


