
ฟิลด์ ความต้องการ
  ชื่อองค์กร / ชื่อ-นามสกุล ต้องการ
  เบอร์โทรศัพท์
  อีเมล์
  ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ
  ประเภทการติดต่อ ต้องการ

ชือ่หน่วยงาน * กองพัฒนานักศึกษา

1
บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
(อนันตยา แก้วบุญเรือง)

02-5205133-6 Vertex95@yahoo.com โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

2
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ ากัด
(พิมพ์ลดา มนัสพงษ์ธนากูล

02-357200211 UnitedSupplies@hotmail.com โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

3 น้ าด่ืม แกรนด์วอเตอร์ 085-3552423 Grandwater20@gmail.com โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

4
ร้านเทียนวัฒนา พร้ินต้ิง
(ปริญญา โค้ววารินทร์)

081-2917292 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

5
ร้านนัยอนันต์ โปรเกรส
(สันติ ร่ืนสอาด)

090-9855362 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

6
ร้านโอบกิจ 
(กฤษณี ฤกษ์สมบูรณ์)

081-3742633 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

7 ร้านแป้งหวาน สาขาเซียร์ รังสิต 02-9926746 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

8 บริษัทไซน์ ดีไซน์ จ ากัด 02-9756080 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

9
ร้านวิไลพาณิชย์
(จริยา อ่อนละมูล)

081-9854841 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

10
ร้านกมลพาณิชย์
(จริยา อ่อนละมูล)

081-9854841 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

  ส าหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ส าหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ส าหรับระบุช่องทางการติดต่ออื่นๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ส าหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง

ค าชีแ้จง

อธิบายฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูลผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก
ค าอธิบาย

  ส าหรับระบุชื่อองค์กรและชื่อนามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

โปรดใส่ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่เร่ิมปีงบประมาณ
จนถึงวันที่ส่งข้อมูล ทั้งงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้ใส่ข้อมูลทั้งหมดเท่าทีมีและที่หน่วยงานสามารถ
ให้ข้อมูลได้ โดยข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพื่อการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมิน ITA เท่าน้ัน



ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

11 บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 089-1316557 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

12
บริษัทสยามซิต้ี ประกันภัย
(ทิพย์วรรณ ล้ิมสวัสด์ิธารา)

081-9437077 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

13
ร้านภัทรกิต์ิ
(ร้านจ าหน่ายตุ้งต้ิง)

081-9390789 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

14
นายจักรี วาที
(ร้านเช่าเคร่ืองเสียง)

- โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

15
ศูนย์หนังสือ มรภ.วไลยอลงกรณ์
(พรพรรณ มากผ้ึง)

02-5290672 - โทรศัพท์ งานจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

16
จงกล พุ่มพึ่ง
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

085-0199704 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

17
สุเทพ พุทธคาวี
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

088-6183911 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

18
ดลฤดี คีรีรัตน์
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

088-6183911 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

19
สุพจน์ ภู่พิมาย 
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

084-7625830 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

20
สุพล สุขแสวง
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

087-5792111 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

21
พิมพ์ใจ สุขแสวง
(ผู้ปกครองส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุ)

091-7464975 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

22
สุธน บุญพยา
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

080-6668362 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

23
ชัยวัฒน์ สายแวว
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

081-1025073 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

24
ชาคริต ศรีอุดม
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

083-4567720 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

25
ประวัติ นวนแสง
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

088-0790826 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

26
ณัฏฐา ศรีวิเศษ
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

083-4109719 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

27
แคทรียา ธรรมรักษ์
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

062-3692205 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

28
สยธนา ทบแก้ว
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

095-2131580 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

29
มานิตา วรทัต
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

064-2459566 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

30
ภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

094-4832228 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน



ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

31
ภัทราพร ทิพย์มงคล
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

092-2620234 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

32
บุษกร นาคสังข์
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

098-9677636 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

33
ศิริพงศ์ ฐานมั่น
(ยืม-คืน อุปกรณ์)

- siripong@vru.ac.th
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

34
ศุภาพิชย์ ชาวปลายนา
(ขอใบรับรองความประพฤติ)

080-6586675 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

35
ชัยวัช มะลิไทย
(ขอใบรับรองความประพฤติ)

087-1262364 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

36
วีรภัทร ศักด์ิไทยเจริญ
(ขอใบรับรองความประพฤติ)

096-1282453 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

37
วิภาดา สร้างการนอก
(ขอใบรับรองความประพฤติ)

062-1039958 -
ขอรับบริการ
ด้วยตนเอง

งานหลักของหน่วยงาน

38
บริษัท ติยะไพบูลย์ จ ากัด
(สุกัญญา น้อยวัน)
ทุนการศึกษา

089-1234451 Marketing@teeyaphaiboon.com โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

39
บริษัทเซ็นทรัลแฟมี่มาร์ท จ ากัด
(สุภเวช สุขเยาว)์
ทุนการศึกษา

084-5552641 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

40

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(เชน อมรวรพักตร์)
ทุนการศึกษา

- - เดินทางติดต่อด้วยตนเอง งานหลักของหน่วยงาน

41
มูลนิธิเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
(ฤดี กรุดทอง)
ทุนการศึกษา

081-9394088 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

42
ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ปัทมาวดี จีรังสวัสด์ิ)
ทุนการศึกษา

089-8117994 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

43

เหล่ากาชาด
(กาญจนี รุจนเสรี)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

mailto:siripong@vru.ac.th


ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

44

เหล่ากาชาด
(นภาภรณ์ จินดาวรานนท)์
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

45

เหล่ากาชาด
(มาลี รุ่งอุทัย)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

46

เหล่ากาชาด
(ญาณิศา จงปัญญานนท)์
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

47

เหล่ากาชาด
(สมหมาย แก้วรอด)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

48

เหล่ากาชาด
(ละเอียด หงษ์วิจิตร)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

49

เหล่ากาชาด
(สิริวรรณ หงษ์น้อย)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน



ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

50

เหล่ากาชาด
(เสาวรส ชาวแป้นจันทร์)
ทุนร่วมการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
ทุนนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- - Line งานหลักของหน่วยงาน

51
บริษัท JOB BKK
(ทัศไนย เหมือนแสน)

098-2827713 - โทรศัทพ์ , Line งานหลักของหน่วยงาน

52

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อินทิรา วงษ์นิกร)
(อภิญญา พ่อบ ารุง)
ทุนนักศึกษาพิการ

02-0395566 - โทรศัพท์ งานหลักของหน่วยงาน

53
เทศบาลต าบลพระอินทราชา
(พรณิชา สุขยืน)
ขอความอนุเคราะห์จิตอาสา

081-7424480 Kookkaii1973@gmail.com
ท าหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์
งานสนับสนุน

54

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(งานวิเทศสัมพันธ)์
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการและวัฒนธรรม 
นานาชาติ

036-427502 monthicha260930@hotmail.com
ท าหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์
งานสนับสนุน

55

เทศบาลเมืองท่าโขลง
(เจนวิทย์ สิงฆ์แก้ว)
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2563

094-4820985 -
ท าหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์
งานสนับสนุน

56

ชัยวัฒน์ เทพทวี                          
กิจกรรมจิตอาสา                         
หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม       
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

065-0936979 newyear31@hotmail.com กิจกรรมจิตอาสา งานสนับสนุน

57

อุรวี พักตร์วิภา                           
กิจกรรมจิตอาสา                         
หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม       
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

093-5659691 Preaw291@hotmail.com กิจกรรมจิตอาสา งานสนับสนุน

mailto:Kookkaii1973@gmail.com
mailto:monthicha260930@hotmail.com
mailto:newyear31@hotmail.com


ที่

ขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ชือ่องค์กร/ชือ่ - นามสกลุ *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อเีมล์ ชอ่งทางการติดต่ออืน่ๆ ประเภทการติดต่อ *

58

ณัฐ  แก้วสกุล                             
กิจกรรมจิตอาสา                         
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง จังหวัด
ปทุมธานี

081-4216099 nut_k@rmutt.ac.th กิจกรรมจิตอาสา งานสนับสนุน

mailto:nut_k@rmutt.ac.th













