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22

คณะพยาบาลศาสตร์

23

โรงเรียนการเรือน

24

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

25

บัณฑิตวิทยาลัย

26

สำ�นักบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

27
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29

โรงเรียนสาธิตอนุบาลลอออุทิศ

29

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
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หน้า

ศูนย์การเรียน นครนายก
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หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร
0 2243 0457

0 2244 5000

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขานุการ

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
คุณกันยามาศ ช่วยสมบูรณ์

5001
5001,5996

0 2244 5995

คุณภัทรสุดา สุกปลั่ง

5022

0 2243 8750

คุณธัญฐรัตน์ ผงทอง

5993

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

5005

คุณปัทมา ลักษณะโยธิน

5029

คุณเหมพัสสิริ หว่างพัน

5040

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ

5009

คุณเต็มใจ มนต์ไธสง

5030

คุณจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด

5032

คุณสุทธิรักษ์ ผลไม้

5034

รศ.พัชรี สวนแก้ว

5191

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
เลขานุการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เลขานุการ

คุณทิวาภรณ์ คำ�แก้ว

5190-1

คุณยุพาพิน พรไชยยะ

5193

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

9501

คุณจุฑารัตน์ เกิดลาภ

9550

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร

5007

คุณบุญตา สว่างศรี

5340

คุณสรยา โรจน์อนันต์

5340

คุณปิยนุช ทวีโคตร

5347

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เลขานุการ
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้า
สัมพันธ์
เลขานุการ
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สวงค์ บุญปลูก

5339

เลขานุการ

คุณณญาดา สัจจาสุวรรณ

5449

คุณชุติวรรณ ภิญญากรณ์

5339

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

5008

เลขานุการ

คุณเมฐินีย์ นุ้ยสุด

5041

คุณจักรพันธ์ คำ�แก้ว

5049

คุณดวงกมล ขำ�แสง

5042

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

5004

คุณนลินรัตน์ ชูธรรม

5209

ผู้ช่วยอธิการบดี

คุณนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์

5971

สำ�นักงานมหาวิทยาลัย

0-2244-5000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานมหาวิทยาลัย

ดร.วราธร อภิรัตน์

5019

คุณสุขใจ แป้งประสิทธิ์

5025

คุณจินตพร จีรัง

5038

คุณปราการ รอดปรีชา

5035

คุณรัชนีกร พลวิชิต

5021

คุณวิภาพรรณ สารภักดิ์

5028

งานรับบันทึกข้อความ

คุณวรารัตน์ อภัย

5024

งานรับเรื่องของศูนย์การศึกษา

คุณวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย

5024

งานจัดเก็บบันทึกข้อความ (SCAN)

คุณศรัณธรณ์ ศรีไชย

5026

งานรับหนังสือภายนอก

คุณสติมา วนะสิทธ์

5020

งานบันทึก/ซื้อจ้าง/โอเปอเรเตอร์

คุณอำ�พัน บุญน้อย

5999

รองอธิการบดี

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
เลขานุการ

เลขานุการ/งานประชุม

งานประชุม/ผู้ดูแลระบบ e-office
ผู้อำ�นวยการกองกลาง
งานเลขานุการและธุรการ/

0 2243 0457

งานประชุม/งานสรรหา

กองคลัง

0 2244 5050-8

ผู้อำ�นวยการกองคลัง

คุณกนกวรรณ คนซื่อ

5048

คุณรัตนา ศรีคำ�ขวัญ

5051

คุณสุมาลี อาชีวะ

5051

คุณมนัสสิริ แดงโชติ

5050

งานเลขานุการและธุรการ
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0 2668 7459

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

งานการเงิน
งานรับเงิน-จ่ายเงิน

คุณรวีวรรณ อภิรัตน์

5053

งานการเงิน (ระบบ GFMIS)

คุณจีรวรรณ จูทิม

5050

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

คุณชุติมณฑ เกตุจิ๋ว

5050

คุณศิริขวัญ พรมน้อย

5050

คุณสุภาพร สุทธิศักดิ์นาวิน

5050

คุณสุชานัน ลัภสุวรรณ

5054

คุณบุญตา ธารมัติ

5052

คุณอัญชลี เด่นดวง

5055

งานตรวจอนุมัติ (เงินฝากถอนคืน)

คุณราตรี จรดล

5052

งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)

คุณตรีรัตน์ รื่นเริง

5056

งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)

คุณชนัญชิดา สายทองเยิ้น

5056

งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)

คุณจักรพันธ์ ปลื้มภิรมย์

5056

งานรับเงิน (เงินรายได้อื่น)

คุณจิราภรณ์ สาคร

5057

งานจ่ายเงิน (งบประมาณแผ่นดิน)

คุณเบญจมาศ อรชร

5058

งานจ่ายเงิน

คุณทิมาพร ภูนามมา

5058

คุณดวงกมล ชลายนนาวิน

5057

งานบัญชีด้านปิดงบการเงิน

คุณวันวิสา ยิ้มประเสริฐ

5059

งานบัญชีด้านรายจ่าย

คุณณฐยา ศัลย์วิวรรธน์

5059

คุณนุชจรีย์ กล่�ำ เจริญ

5059

(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ�)
งานเงินเดือนและค่าจ้าง
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานเงินเดือนและค่าจ้าง
(บุคลากรอัตราจ้าง)
งานประกันคุณภาพ,งานบัญชี,
งานลูกหนี้เงินยืม
งานตรวจอนุมัติ
(เงินบำ�รุงการศึกษา)
งานตรวจอนุมัติ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)

(รายได้ของมหาวิทยาลัย)
งานด้านสวัสดิการ (ข้าราชการ),
(ประกันสังคม)

(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
งานบัญชีด้านรายรับ
(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

งานการเงิน
งานงบเดือนเงินงบประมาณ

คุณวรรณวิลัย รักวรนิต

5055

งานงบเดือนเงินรายได้

คุณสิทธิชัย ศรีธนางกูล

5052

งานพัสดุ

0 2244 5110-4

0 2668 7464

หัวหน้างานพัสดุ

คุณปิยะดา ปุรัษกาญจน์

5111

งานเลขานุการและธุรการ

คุณภัสนันท์ ผังรักษ์

5110

งานระบบทะเบียนพัสดุ

คุณนราวุฒิ เกษศิริ

5112

คุณไสว แก้วพวง

5112

คุณธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร

5113

งานจัดซื้อจัดจ้าง

คุณอุดมศักดิ์ สารกลิ่น

5113

งานจัดซื้อจัดจ้าง

คุณสมาพร ศุภศิลป์

5114

คุณสิริพร อ่วมจันทร์

5917

คุณสรวงสุดา ชุมทอง

5917

คุณสายชล ปาละมะ

5917

งานโครงการ รมป.
งานโครงการ รมป.

กองบริหารงานบุคคล

0 2244 5151-6, 5158-9

ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานบุคคล

คุณสุวิมล แมตสอง

5158

ขอหนังสือราชการ

คุณธนัสนี สันติ

5151

ขอย้ายสังกัดหน่วยงาน

คุณรัตติการ วงศ์นิติกร

5154

ระบบการสำ�รองที่นั่งการอบรม

คุณรัตนา บุญแสวง

5153

ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน

คุณรัชญา รัตนบำ�รุง

5153

บริการตรวจสอบประวัติบุคลากร

คุณพิริยะ กิมาลี

5153

การขอปรับเปลี่ยนตำ�แหน่ง

คุณอรพิชญา ชินศูนย์

5155

บริการยื่นขอกำ�หนดตำ�แหน่ง

คุณณหทัย วิมาดา

5151

บริการยื่นแบบฟอร์มใบลา

คุณล้วนกี้ แซ่อึ่ง

5155

บริการคัดสำ�เนาทะเบียนประวัติ

คุณจิรภา ในจิตร

5156

บริการยื่นแบบสัญญาไปศึกษาต่อ

คุณชุติมา เพชรรัตน์

5156

บริการตรวจสอบสัญญาจ้าง

คุณชนิดา ศรีแสง

5152

บุคลากร
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0 2244 5150

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

คุณอัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี

5156

คุณวิพาพร ลาภเกษร

5152

คุณธัญญรัตน์ ลือมงคล

5154

โทรสาร

กองบริหารงานบุคคล
บริการยื่นแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
กองทุนฯ
การสรรหาและจ้างลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย
บริการยื่นแบบขอทุนการศึกษา
กองกฎหมาย

0 2244 5145-7

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

5147

เลขานุการ

คุณวันรวี พงษ์สุวรรณ

5147

นิติกร

คุณสุพจน์ ชนะค้า

5144

คุณเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ

5144

คุณอทิตยา คงมี

5144

0 2244 5148

คุณปวีณา ณ พัทลุง

5145,5147

คุณธนภูมิ มาประเสริฐ

5146

คุณสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง

5146

ธุรการ

คุณชิษณุพงษ์ ลิ้มจำ�เริญ

5145

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณนัชชา น่วมแหวว

5146

กองนโยบายและแผน

0 2244 5250-9

ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน

คุณธิดารัตน์ คำ�ยัง

5255

คุณจินดาพร จินดามรกฏ

5250

คุณทรงเกียรติ ระลึกมูล

5250

คุณจิรวัฒน์ สมิตสันต์

5251

คุณปทิตตา สุขกมล

5252

คุณชลธิชา โคตรบึงแก

5253

คุณสุดารัตน์ พุทธิรังสี

5254

คุณวรรณี ศิริรัตน์

5256

คุณญาณสิทธิ ศิริธนาภรณ์พันธ์

5257

คุณกรรณิกา พันนุรัตน์

5259

เลขานุการ

0 2244 5258

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

กองอาคารสถานที่

0-2244-5120-5

ผู้อำ�นวยการกองอาคารสถานที่

คุณพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย

5121

ส่วนงานสถาปัตยกรรมฯ

คุณอนิรุทธิ์ แป้งประสิทธิ์

5087

วิศวกร

คุณสกล โพฉลาด

5123

คุณวิสาร บุญรุ่งศิริธร

5125

คุณชาคริช รอดอำ�พัน

5087

ส่วนงานสถาปัตยกรรมฯ

คุณอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร

5087

วิศวกรไฟฟ้า

คุณปัณณศินธ์ สิริชัยธรณ์

5088

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

คุณกิตติ พรมแสง

5120

คุณชุมพล สุขีภาค

5087

คุณอาริสาร์ ธาราภูมิภานุพัฒน์

5085

คุณฐิติพร โพธิวรรณ

5086

คุณสายสมร แสงสรรพ์

5122

คุณจุฑาทิพย์ รัตนบำ�รุง

5133

คุณสริญญา ชลวิจิตร

5122

คุณนุมา วัฒนสาร

5124

ส่วนงานไฟฟ้า/บำ�บัดน้ำ�เสีย

คุณนุวง วัฒนสาร

5132

ส่วนงานช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ ฟ้าคุ้มครอง

5131

ส่วนงานเครื่องปรับอากาศ

คุณสำ�เร็จ พันธุ์กุ่ม

5127

ส่วนงานช่างไม้

คุณสุทิน ลักษณะโยธิน

5129

ส่วนงานช่างประปา

คุณพรณรงค์ บริบูรณ์

5128

ส่วนงานช่างเหล็ก/เชื่อม

คุณธวัชชัย พลสีหา

5130

ส่วนงานโทรศัพท์

คุณทองอินทร์ ถูกธรรม

5099

ส่วนงานเลขาและธุรการ

หัวหน้าหมวดสถานที่/โยธา

0-2243-8671

ส่วนงานรักษาความปลอดภัย

6

ประตูที่ 1 (โรงเรียนสาธิตอนุบาลฯ)

5135

ประตูที่ 2 (โรงแรมสวนดุสิตเพลส)

5136

ประตูที่ 4 (อาคาร 10)

5137

ประตูที่ 5 (ถนนราชวิถี)

5138

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

โทรสาร

0-2244-5089

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

5006

0-2243-6664

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4

0-2244-5192-3

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล

งานเลขานุการและธุรการ

คุณศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ

งานเลขานุการ/ขออนุมัติโครงการ

คุณยุพาพิน พรไชยะ

งานกิจกรรม/งานกีฬา

คุณอำ�นวย วงศ์ประทุม

กองพัฒนานักศึกษาอาคาร 2 ชั้น 3

5192-3
5193
5192-3
5190-1

เลขานุการ/งานสวัสดิการ

คุณทิวาภรณ์ คำ�แก้ว

5190-1

นักศึกษา/กิจกรรม

คุณอุดมวิทย์ วันกุมภา

5190-1

งานสวัสดิการนักศึกษา/

คุณชัยวัฒน์ สมรส

5190-1

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
องค์การบริการนักศึกษา/

5194

สภานักศึกษา
ห้องพยาบาล

คุณดวงรัตน์ แจ้งเสมอ

มูลนิธิ 60 ปี การเรือน

คุณมณีรัตน์ บุญสุวรรณ

5189

ฝ่ายยานพาหนะ

0-2244-5090-3

5091

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

คุณกานดา ธาราภูมิ

5090-5092

เลขานุการ

คุณสุภัชตา จันทร์บ้านโคน

5090-5092 0-2244-5090

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสุทัตตา มะวรคนอง

5090-5092

คุณณัฐภัสสร รอดดารา

5090-5092

พนักงานขับรถ

5195-6

5093

กองวิเทศสัมพันธ์

0-2244-5348-9

ผู้อำ�นวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศิริ ชะระอ่ำ�

5349

คุณอัจจิมา รจิตานนท์

5348

คุณนิอัสรา เจ๊ะอูเซ็ง

5348

เลขานุการ

0-2244-5189

0-2244-5348

กองประชาสัมพันธ์

0-2244-5100-4

ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์

5102

งานประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย

คุณไพศาล คงสถิตสถาพร

5102-4

(อาคาร 3)

คุณอลิศ พันธ์พรสม

0-2244-5104

5104

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

คุณพศิน อินทา

5102-4

0-2243-6664

คุณสรรวเรศ กระต่ายทอง

5102-4

กองประชาสัมพันธ์
งานวงจรปิด/ถ่ายภาพ

งานธุรการ/งานจดหมาย (อาคาร 2) คุณมีนา ดาวเรือง

5100-1

คุณปภาวรินทร์ สังฆพรหม

5101

งานถ่ายภาพ

คุณพิพัฒน์พล เพ็ญเกิด

5101

งานรับสมัครนักศึกษา

0 2244 5555, 02244 5920-3

งานสื่อมวลชนสัมพันธ์/
งานจดหมาย

งานรับสมัครนักศึกษา

0-2244-5924

คุณธีรพจน์ จินดาเดช

5921

คุณทัศนาวรรณ ชมภู่

5923

คุณตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด

5337

คุณวรนนท์ ดีผดุง

5334

คุณจิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์

5334

คุณพลัง เนาวสราญ

5334

สำ�นักบริหารกลยุทธ์

0-2244-5599

5599

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลยุทธ์

ดร.สุวิชชา เนียมสอน

5599

คุณพวงพรรณ ปั้นคง

5599

ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย

5272

คุณปิยานี ชดช้อย

5272

งานผลิตสื่อและเผยแพร่

เลขานุการ

สำ�นักงานเลขานุการ

0-2244-5342-6

0-2244-5341

สภามหาวิทยาลัย
หัวหนาสำ
้ �นักงาน

คุณนัยรัตน์ เสมสว่าง

5344

งานเลขานุการ

คุณจินต์ทิพา สุประดิษฐ์

5342

งานสภามหาวิทยาลัย

คุณจันทรา เลิศอนันต์

5343

งานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

คุณวาสนา บุณยทัต

5345

คุณชนม์นิภา มณีโชติ

5346

มหาวิทยาลัย
งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

8

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

สำ�นักตรวจสอบภายใน

0-2244-5214-7

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

คุณมนต์นัทธ์ นาคนิยม

5215

งานเลขานุการ/ส่วนงานตรวจสอบ

คุณเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย

5214, 5216

โทรสาร
0-2244-5218

5217
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ

0-2244-5171-4,

งานทะเบียน

0-2244-5234-5

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

0-2244-5176
5171

งานทะเบียน
เลขานุการ

คุณพนิดา วงษ์สมัย

รองผู้อำ�นวยการ

คุณจิตราพร จันทรกูล

รองผู้อำ�นวยการ

คุณสุทัน มุมแดง

5171
5234-5
5173

กลุ่มงานเลขานุการ

5172

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

5173
5234-5

กลุ่มงานทะเบียนและฐานข้อมูล
กลุ่มงานตรวจจบ

5175

กลุ่มงานบริการหน้าเคาน์เตอร์

5174

เครื่องช่วยสอน

5126

ศูนย์บริการสื่อและ

0 2244 5080 - 2

สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์บริการสื่อและ

ดร.วิโรจน์ เทพบุตร

5084

คุณวิสา มีพฤกษ์

5080

0-2243-9113

สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์
สำ�นักงาน

ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์

คุณศรีวรรณ พูลต่าย

5081-2

คุณภณิดา โพธิพิทักษ์

5079

0 2244 5420 - 5

0-2243-5984

หัวหน้ากลุ่มงาน

คุณศรันยา ฟูเผ่า

5421

ฝ่ายธุรการ

คุณสุชาดา ไตรพรหม

5421

ฝ่ายบัญชีการเงิน

คุณจันทร์ทิพย์ เลี้ยงใจพานิช

5420

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

คุณจันทร์รวี ลบแย้ม

5423

คุณบุญขวัญ อินทร์ศร

5424

ฝ่ายผลิต

คุณสุมณฑา นามวงษ์

5422

หน้าร้าน

คุณชีพงรัชต์ บุบผาชาติ

5425

ฝ่ายคลังสินค้า

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี

0-2244-5301-8

โทรสาร

0-2668-7137

สารสนเทศ

คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง

5224

เลขานุการ

คุณมลธิรา โพธิ์น้อย

5227

รองผู้อำ�นวยการ

คุณทิพสุดา คิดเลิศ

5303

รองผู้อำ�นวยการ

คุณจำ�นรรจา พลอยมุกดา

5449

ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ

คุณธีรบุญ เดชอุดม

5312

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณชัยญามล เลิศสงคราม

5242

กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ

0 2244 5301-8

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ

คุณจิราพร ภิญญากรณ์

5306

งานสารบรรณ

คุณอภิญญา รัตนประพันธ์

5301

งานประกันคุณภาพ

คุณมลธิรา โพธิ์น้อย

5227

ผู้อ�ำ นวยการ

0-2668-7137

5302

งานห้องประชุม และ
		 บริการอาหารว่าง
งานประชาสัมพันธ์

คุณรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย

5308

งานบริการพิมพ์

คุณธนนันท์ เทพปประสิทธิ์

5317

งานบริการ ห้อง Cafeteria

คุณศิริพร ธรรมศร

5326

งานดูแลอาคารและรักษาความ		

คุณปริญญา ขลิบสุวรรณ

5316

		 ปลอดภัย
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 0-2244-5321
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร คุณประดับศรี เนตรนี

0-2244-5319
5305

สารสนเทศ

10

งานบริการยืม-คืน

คุณยุพาพันธ์ ดวงจิตร

5325

งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

คุณนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์

5329

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

คุณกาญจนา กริ่งรัมย์

5321

งานจัดซื้อหนังสือ

คุณจันทร์จิรา ทิลารักษ์

5319

งานฐานข้อมูลออนไลน์

คุณรักขณาวรรณ์ ชูทอง

5319

งานห้องผลงานวิชาการ

คุณบุบผา แสนคำ�

5291

งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) คุณศรีนคร ปัญญาคล่อง
งานยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การ

คุณวีณา พันธ์กุ่ม

โทรสาร

5321
5304

		 ศึกษา
กลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบ

0 2244 5233

เครือข่าย
หัวหน้ากลุ่มงาน

คุณไพฑูรย์ นามเสนา

5233

ฝ่ายระบบเครือข่าย

คุณธันยมัย กลุ่นเขียว

5240

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์/เว็บไซต์ คุณสนธยา แย้มเดช
กลุ่มงานบริการและซ่อมบำ�รุง

5244

0 2244 5221

หัวหน้ากลุ่มงานบริการและซ่อมบำ�รุง คุณจักร ชมภูนุช

9480

ฝ่ายช่างเทคนิค/Notebook

คุณอัมรินทร์ ธนารักษ์

5221

งานระบบกล้องวงจรปิด

คุณพงศธร อินหนองฉาง

5229

กลุ่มงานบริการวิชาการ

0 2244 5220

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ

คุณสุพรรณิการ์ ทับมณี

5223

ฝ่ายบริการวิชาการ

คุณวรรณภรณ์ นุชเจริญ

5226

สำ�นักกิจการพิเศษ

0-2244-5370-8

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกิจการพิเศษ
ผู้จัดการสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

0-2668-7136

0-2243-5779

ดร.กชกร ชำ�นาญกิตติชัย

5371

คุณอารีวรรณ์ บุญคุ้ม

5378

คุณแก้วตา สมิตินันทน์

5372

0-2243-5778

กลุ่มงานนโยบายและงานเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและงาน
		 เลขานุการ
งานนโยบายและงานเลขานุการ

5370

งานการตลาดและงานประกัน
		 คุณภาพ
งานธุรการและสารบรรณ

5372
5375

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

0-2241-7571 ต่อ 1307-9

5559

0-2243-6892

1307-9

กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน

คุณชลิดา โสมสนวนนอก

5374

การเงิน/การบัญชี/จัดซื้อ-จัดจ้าง

5373, 5377

กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์
โครงการอาหารกลางวัน 1

5376

0-2244-5400-4

0-2243-8794

(ครัวสวนดุสิต)
ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน

คุณพัสสนันท์ แย้มฉ่�ำ ไพร

5402

แผนกบุคคล

5400

แผนกจัดซื้อ

5403

แผนกสโตร์

5419

แผนกรับสั่งอาหาร

5404

แผนกผลิต

5405

ครัวสวนดุสิต อาคาร 11

5407

ครัวสวนดุสิต อาคาร 12

5409

โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติ

0-2241-7571-80

0-2243-6897

การวิชาชีพธุรกิจ
(โรงแรมสวนดุสิตเพลส)
ผู้จัดการโรงแรมสวนดุสิตเพลส

คุณอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย

7-2227

จองห้องพัก

7-1101

ฝ่ายบุคคล

7-1540

ฝ่ายบัญชี

7-1103

ฝ่ายจัดซื้อ

7-1118, 1108

ฝ่ายขาย

7-1524, 1539

ห้องอาหารดุสิตา

7-1117

ซักรีด

7-1302
7-1530
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0-2243-6898

หน่วยงาน
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5435

โทรสาร
0-2243-7210

(ฟิตเนสเซ็นเตอร์)
ผู้จัดการโครงการศูนย์บริหารกาย

คุณชินวุฒิ อินทนิสา

5436

คุณฐาริตา พูลพ่วง

5435

0-2244-5435

		 เพื่อสุขภาพ
รองผู้จัดการ

5433

สำ�นักงาน แผนกบัญชี, แผนกบุคคล
หัวหน้าส่วนงานสระว่ายน้�ำ

คุณสมศักดิ์ บ้านพรวน

5437
5430

สระว่ายน้�ำ
ฟิตเนส

0-2243-7210

5435

นวดแผนไทย

0-2241-7273

7-1109

โครงการโรงสีข้าว

0-2244-5385

0-2244-5386

ผู้จัดการโครงการโรงสีข้าว

คุณศรีสกุล แก้วกระจ่าง

5387

เลขานุการ

คุณพรใจ แก้วสุข

5386

โครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

0-2244-5385

0-3732-0597

ศูนย์นครนายก
ผู้ประสานงานโครงการสวนดุสิต

คุณพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน

		 โฮมเบเกอรี่ฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

0-2244-5280-4

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ยุธยา อยู่เย็น

5282

ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า

5282

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณณยดา ทองศรี

5282

เลขานุการผู้อำ�นวยการ

คุณธนวัตร โภคาสุข

5282

รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและ

0-2668-7460

		 พัฒนา

งานสารบรรณ
รับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือราชการทัว่ ไป

คุณบุษบา เนกขัม

5280-1

รับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือราชการ

คุณศศิธร ทองสถิ

5280-1

		 ด้านการวิจัย (งบ บกศ.+สกอ.)

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

คุณนันทพล คำ�สอาด

5280-1

เงินวิจัย งบประมาณแผ่นดิน

คุณปาณิสรา อยู่สกุล

5283-4

เงินวิจัย งบบำ�รุงการศึกษา

คุณชลากร อยู่คเชนทร์

5283-4

งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจย
ั (วช.)

คุณอรทัย โกกิลกนิษฐ

5280-1

งบประมาณด้านการวิจัยชุมชนและ

คุณเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์

5283-4

คุณพีรดา พงษ์ทอง

5280-1

งบประมาณของมหาวิทยาลัย

คุณวนัสวี ดีนิสสัย

5280-1

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

คุณเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์

5283-4

คุณเพ็ญภาพร กระเวน

5283-4

คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล

5283-4

Mr.Ross J.Nara

5283-4

งานสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา

5280-1

(R-system/เว็บไซต์)

คุณบุรินทร์ ไกรเนตร

5280-1

คุณชลากร อยู่คเชนทร์

5283-4

คุณพีรดา พงษ์ทอง

5280-1

คุณพีรดา พงษ์ทอง

5280-1

รับ-ส่ง เอกสาร/หนังสือราชการ
ด้านการวิจัย (งบ วช.)
งานการเงิน

งานบริหารงานวิจย
ั ของมหาวิทยาลัย

		 ท้องถิ่น
งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย
		 ตอบสนองภาคการผลิต

		 (ปีการศึกษา 57-58)
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
		 (ปีการศึกษา 59 เป็นต้นไป)
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
		 (ในประเทศและต่างประเทศ)

งานส่งเสริมการวิจย
ั ของมหาวิทยาลัย
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
		 มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทาง
		 วิชาการ
งานส่งเสริมและพัฒนาการ
เผยแพร่งานวิจัย/งานวิชาการ และ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์
พัฒนาคุณภาพตำ�ราและหนังสือที่
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
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โทรสาร

หน่วยงาน
ทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน/เงิน

ติดต่อ
คุณณฐพร ยมมินทร์

เบอร์ภายใน

โทรสาร

5285

รางวัลสำ�หรับการตีพิมพ์
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์ คุณวนัสวี ดีนิสสัย

5280-1

		 และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สขามนุษยศาสตร์

คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล

5283-4

อ.อังค์ริสา แสงจำ�นงค์

5283-4

		 และสังคมศาสตร์
วารสาร Asean Journal of
		 Education
หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

0-2244-5286

0-2244-5285

(RAU)
ผูอ
้ �ำ นวยการบริหารงานวิจย
ั เพือ
่ ใช้ประโยชน์ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง

คุณณฐพร ยมมินทร์
หน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

0-2244-5287

ผู้จัดการหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

คุณอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล

งานกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ

0-2244-5046-7

5285
5285
0-2244-5286
5285
5046-7

(ห้องเรวดี)

0-2244-5261

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

0-2244-5260-2

ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษาฯ

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์

5261-2

รองผู้อำ�นวยการ

อ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

5350

เลขานุการ

คุณสุกัญญา จันทราภรณ์

5260

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณกฤติกา ลีลาพตะ

5262
5261

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความรู้
		 ภาษาต่างประเทศ

5351

กลุ่มงานส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุง
		 ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษา

0-2668-9508

0-2244-5198-9

และอาชีพ
ผู้อำ�นวยการศูนย์สนเทศฯ
เลขานุการ
สำ�นักงาน

ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล

5198

คุณธนิยา พุ่มจำ�ปา

5198
5199
กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ
0-2244-5660-4

เบอร์ภายใน

ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์

5664

ผู้จัดการ

คุณสุภัทรสจี สายวงศ์ฝั้น

5662

เลขานุการ

คุณอังคณา สีหะวงษ์

5663

คุณวิกรานต์ ผดุงวิเชียร

5660

คุณลำ�ปาง สุบิน

5661

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

5004

คุณนลินรัตน์ ชูธรรม

5209

คุณปิยฉัตร อ่อนน้อม

5499

คุณณัฐพล แย้มฉิม

5498

เลขานุการประธานดำ�เนินงาน

คุณพิมพ์ชนก สีหา

5212

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจวิชาการ

คุณพบรัก แย้มฉิม

5277

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการวิชาการ

คุณมุทิตา สร้อยเพชร

5490

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักงาน

คุณสิรินดา เสวตสมบูรณ์

5486

ผู้อำ�นวยการฝ่ายประมวลผล

คุณผ่องพรรณ จาดก้อน

5485

ผู้ประสานงานภายในมหาวิทยาลัย

คุณวัชระ ประสาทแก้ว

5274

ผู้ประสางานงานภายนอก

คุณสมถวิล สุริยะเรืองรัศมี

5210

		 มหาวิทยาลัย

คุณชนัญชิดา อยู่เดช

5211

งานประกันคุณภาพ

0-2244-5270-2

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการ

โทรสาร
0-2244-5665

สวนดุสิต
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ทดสอบฯ

สวนดุสิตโพล
ประธานที่ปรึกษา
เลขานุการประธานที่ปรึกษา

ประธานดำ�เนินงาน

0-2243-3089

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.เทื้อน ทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงาน

อ.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
คุณศิริพร โสตถิโกมล

งานอนามัยและสุขาภิบาล
ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล

16

0-2244-5937
5938
5272
5271, 5270

0-2244-5400
อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

0-2243-8794
9437, 5447

คุณวนิดา คงคาโชติ

5400

คุณทัศนีย์ อินทรวิมล

5400

คุณศุชญา ค่ำ�คูณ

5400

คุณเจนจิตรา ภูผิวฟ้า

5400
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0-2668-9342

หน่วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร
0-2244-5470

0-2244-5470-1

สวนดุสิต
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

คุณวรนุช ทรัพย์สมปอง

5471
5470-1

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (อาคาร 1 ชั้น 2) 0-2244-5472-3

0-2244-5472

คุณอุษณีย์ ชลเกตุ

5472

ฝ่ายธุรการ

คุณญาณะพัชญ์ จิระมงคลวิทย์

5472

ฝ่ายบัญชีการเงิน/ข้อมูลสมาชิก

คุณนริสา จักษุพันธ์

5473

ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

คณะครุศาสตร์

0-2244-5500

คณบดี

0-2244-5509

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

5501

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วีณัฐ สกุลหอม

5506

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ทิพย์ ขำ�อยู่

เลขานุการคณบดี

คุณณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง

5503

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.พรรัก อินทามระ

5504

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ว่าที่ รต.ดร.มงคลชัย บุญแก้ว

5505

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

อ.ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

5515

5506,5519

5500

สำ�นักงานคณะครุศาสตร์ ห้อง 422
หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณจันทรา สาดะระ

5502

งานสารบรรณ

คุณวิภาวี จงภู่

5502

งานธุรการ

คุณปานใจ คงสิทธิ์

5507

งานวิชาการ

คุณจิตต์ตรี จำ�ปีทอง

5504

งานประกันคุณภาพ

คุณครรชิต อนุกูล

5517

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อ.สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย

5510

ฝ่ายประสานงานงานการฝึก

อ.อลงกรณ์ เกิดเนตร

5515, 5518

		 ประสบการณ์วิชาชีพครู
ห้องพัก อ. – วิจัยและประเมินผล

ห้อง 431

5513

ห้องพัก อ. – วิชาชีพครู

ห้อง 435

5510

ห้องพัก อ. – พลศึกษา

ห้อง 441

5505

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา

5460

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

5530-9

ห้องพักอาจารย์
ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

0-2244-5537

เรียนร่วม (DSS)
ห้อง 411

อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์

5556-7

ห้อง 722
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

0-2244-5520

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์

5551

ผู้ประสานงาน

คุณระวีวรรณ สุบรรณรัตน์

5550
5520

ห้องพักอาจารย์ ห้อง 725
หลักสูตรการประถมศึกษา

0-2244-5523-4

ประธานหลักสูตร

อ.กัลยา ชนะภัย

ผู้ประสานงาน

คุณธาชินี ศิวะศิลป์ชัย

คณะวิทยาการจัดการ

0-2244-5700-2

คณบดี

ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน

5512, 5523
5524
0-2243-9142
5701

รองคณบดี

ดร.ประศาสน์ นิยม

5700-2

รองคณบดี

ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

5700-2

หัวหน้าสำ�นักงานเลขานุการฯ

คุณศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์

5701

งานวิชาการ

คุณสายใจ อยู่แท้กูล

5700

งานการเงิน-พัสดุ

คุณรัชนีวรรณ ขันโท

5702

ธุรการ

คุณสุธินี แสงสว่าง

5700

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

0-2241-7512-3

ประธานหลักสูตร

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล

6200

เลขานุการ

คุณธีรเดช กิจพุฒซ้อน

6205

หลักสูตรการจัดการ

0-2244-5720

ประธานหลักสูตร

ผศ.อภิญญา ทหราวนิช

5720

เลขานุการ

คุณประภาพร โกวิทวีรธรรม

5720

หลักสูตรการตลาด
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5528-9

0-2244-5740

ประธานหลักสูตร

ผศ.น้ำ�ผึ้ง ไขว้พันธุ์

5745

เลขานุการ

คุณสุภารัตน์ แท่นแก้ว

5740

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
หลักสูตรการบริการลูกค้า

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5757

ประธานหลักสูตร

อ.ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล

5755

เลขานุการ

คุณพัชริดา สาดรุ่ง

5757

หลักสูตรการเงิน

0-2244-5790-2

ประธานหลักสูตร

อ.อังคณา โสภารัตนกุล

5790

เลขานุการ

คุณยุพิน กำ�ศร

5790

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

0-2244-5747-8

0-2244-5748

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ

5747

เลขานุการ

อ.กนิษฐา ศรีเอนก

5748

หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์
ประธานหลักสูตร

เลขานุการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

0-2423-9477, 0-2423-9468

0-2423-9476

ดร.อุบลรัตน์ ชาติละออง

9468

ผศ.ปวีณา สปิลเล่อร์

9477

คุณอรุณรัตน์ สุภาอ้วน

9468

0 -2244-5780

0-2244-5780

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

5780

เลขานุการ

คุณชญานัญ ภุมมะกาญจนะ

5780

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประธานหลักสูตร

0-2244-5760
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล

0-2244-5760
5760
5760

เลขานุการ
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0-2244-5732
ประธานหลักสูตร

ดร.นิตยา ทวีชีพ

ประธานหลักสูตร

0-2244-5732
5705
5705

เลขานุการ
หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

โทรสาร

0-2244-5704
ร้อยตำ�รวจโทหญิง ดร.เตือนใจ

5741

แสงทอง
เลขานุการ

5741

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0-2244-5800, 5802-3

คณบดี

เบอร์ภายใน

0-2241-8375

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ

5801

ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ

5805

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

5805

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.วัลลภ ห่างไธสง

5804

ผู้ช่วยคณบดี ด้านนโยบายและแผน

ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์

5805

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ

อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ

5838

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์

อ.ขวัญหทัย เชิดชู

5858

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนักศึกษา

อ.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์

5816

ผู้ช่วยคณบดี ด้านโครงการพิเศษ

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม

5360

คุณยุคนธร ปรีวรรณ

5802

คุณเพ็ญนภา วงศ์นิติกร

5802

คุณนิจกาญจน์ นามมาลา

5803

คุณณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ

5800

		 และการวิจัย
หัวหน้าสำ�นักงาน

กลุ่มวิชานาฏศิลป์

ผศ.วรพรรณ กีรานนท์

5820-1

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์

5825

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

5827

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น/กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส

5830

กลุ่มวิชาสังคมวิทยา/ปรัชญาและศาสนา

5835

สถาบันขงจื่อ
โครงการศูนย์แปลภาษาต่างประเทศ

0-2244-5850
อ.สุดสวาท จันทร์ด�ำ

081-803-7553

อ.จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล 086-793-7997
หลักสูตรวิชาภาษาจีน

0-2244-5851

ประธานหลักสูตร

ดร.มนรดา เลิศจิรวณิชย์

5851

เลขานุการ

คุณภาสินี ศรีสุนทรพินิจ

5851

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและบริการ 0-2244-5838
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ประธานหลักสูตร

ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน

5838

เลขานุการ

คุณณัฐธิดา สุพรรณภพ

5838

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

โทรสาร

หน่วยงาน
หลักสูตรนิติศาสตร์

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5842

0-2244-5840

ประธานหลักสูตร

อ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์

5842

เลขานุการ

คุณวาสนา บริบูรณ์

5842

หลักสูตรรัฐศาสตร์

0-2244-5815

0-2244-5815

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์

5815

เลขานุการ

คุณชยุต หาญชาญพาณิชย์

5815

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

0-2244-5816

0-2244-5816

ประธานหลักสูตร

ผศ.ศุภวัฒน์ ปภัสรากาญจน์

เลขานุการ

คุณธีรดา บุญยศ

5816

0-2244-5846

5816

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน

5846

เลขานุการ

คุณภัชราวไล ไกรแสงศรี

5846

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประธานหลักสูตร

0-2244-5858
อ.ขวัญหทัย เชิดชู

0-2244-5858
5858

0-2244-5857

0-2244-5857

ประธานหลักสูตร

อ.กนกวรรณ กุลสุทธิ์

5857

เลขานุการ

คุณปาหนัน ประเทือง

5857

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

0-2241-8375

5858

เลขานุการ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

โทรสาร

0-2244-5360

สารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตร

5360

เลขานุการ

คุณสุกัญญา พวงแก้ว

5360

หลักสูตรศิลปศึกษา

0-2244-5850

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.เนือ
้ อ่อน ขรัวทองเขียว

5850

เลขานุการ

คุณณรัชสนันท์ ร้อยสี

5850

วารสารสังคมมนุษย์

0-2244-5847

โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

0-2244-5810

ผู้บริหารโครงการสอนดนตรีบุคคล

0-2241-8375

0-2668-9622

ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ

5810

คุณพัชรี อามะตันตรี

5810

		 ภายนอก
เลขานุการ

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร
0-2423-9419

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0-2423-9401-6

คณบดี

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี

9414

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ชาติ ทีฆะ

9415

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์

9413

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณจามรี กลางคาร

9401

ประสานงานฝ่ายการเงิน/พัสดุ

คุณดวงจันทร์ พวงยอด

9406

ประสานงานฝ่ายบุคลากร

คุณนราภรณ์ ศิริกังวาน

9416

ประสานงานฝ่ายวิชาการ

คุณวิไลวัลย์ ซะชิกุล

9403

ประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณรัตนาพร ศรีมาตย์

9405

ศูนย์สิ่งแวดล้อม

0-2423-9407-10

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

คุณพรธิดา เทพประสิทธิ์

9410

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณนงนุช ผ่องศรี

9407

ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม

คุณพรรณทิพา กิจภักดีกูล

9412

ศูนย์เครือ
่ งมือปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์ 0 2423 9402
		 ผู้อำ�นวยการศูนย์

อ.ประวรดา โภชนจันทร์

9417

		 เลขานุการศูนย์

คุณธนพล ภัทรสัจจานันท์

9402

		 ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ

คุณวีรชน ภูหินกอง

9402

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อาง

0-2423-9420-1

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล

9420-1

เลขานุการ

คุณขวัญจิต อิสระสุข

9420-1

หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี

0-2423-9432-3

ประธานหลักสูตร

ดร.วันดี สิริธนา

9432-3

เลขานุการ

คุณอรวรินทร์ ยาเณร

9432-3

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและ

0-2423-9445-6

อุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตร

ผศ.แทนทัศน์ เพียกขุนทด

9445-6

เลขานุการ

คุณสุพัตรา นุชคำ�แหง

9445-6

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0-2423-9448
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ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์

9447-8

เลขานุการ

คุณทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์

9447-8

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

0-2423-9409

หน่วยงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5630

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

5630

เลขานุการ

คุณสุขทิพย์ สุขใส

5630

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรสาร

0-2642-6295

ประธานหลักสูตร

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

6302

เลขานุการ

คุณสุจีปภา ทองเนียม

6302

หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประธานหลักสูตร

ดร.อรรถศาสน์ นิมิตพันธ์

9450-1

เลขานุการ

คุณณัฐภัชศร แก้ววิจิตร

9450-1

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา

9442-3

เลขานุการ

คุณอรุชา สาดศรี

9442-3

หลักสูตรฟิสิกส์

คณะพยาบาลศาสตร์

9461

คณบดี
เลขานุการ

0-2423-9466

0-2423-9460
คุณสุกัญญา จิ๋วน้อย

9460

คุณน้�ำ ฝน บุตรวงค์

9460
9463

รองคณบดี
สำ�นักงานคณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณอุทัย ชำ�นาญกิจ

9472

งานด้านวิชาการ/กิจการนักศึกษา

คุณกรรัก ธันยธนนท์

9470

งานด้านบริหารงานทั่วไป

คุณจิรวี กุ๋ยเกิด

9470

คุณชุติมา ก้านลำ�ใย

9470

คุณสมพิศ กองแก้ว

9477

ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล

9464

งานบริการห้องปฏิบัติการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประธานหลักสูตร

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หัวหน้าสาขา

อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

9464

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3

9473

ห้องพักอาจารย์ชั้น 4

9471

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

สาขาวิชาการเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้าสาขา

ผศ.จุไร อภัยจิรรัตน์

9467

ห้องพักอาจารย์

9467

สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
หัวหน้าสาขา

อ.ศิริพร นันทเสนีย์

9457

ห้องพักอาจารย์

9457

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
หัวหน้าสาขา

อ.พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร

9474

ห้องพักอาจารย์ 1

9474

ห้องพักอาจารย์ 2

9475

ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

9469

ห้องพักอาจารย์

9469

สาขาการพยาบาลชุมชน
หัวหน้าสาขา

0-2423-9487

โรงเรียนการเรือน

0-2423-9482-3

คณบดี

ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

9485

รองคณบดี

อ.ธิติมา แก้วมณี

9486

รองคณบดี

ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์

9483

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณรณิดา ศรีธนาวรุณ

9483

เลขานุการ (การเงิน)

คุณฐานิช วงศ์เมือง

9482

เลขานุการ (วิชาการ)

คุณนุสรา รัศมี

9482

เลขานุการ (ประชาสัมพันธ์)

คุณดวงสุดา ลีลา

9482

เลขานุการ (กิจการนักศึกษา)

คุณปรียานิตย์ ตั้งธนาภักดี

9483
0-2423-9438

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 0-2423-9426
และการบริการ
ประธานหลักสูตร

อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

เลขานุการ

คุณกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา

5444, 9437
9435
9427-30,

ห้องพักอาจารย์

9435
หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
ประธานหลักสูตร

24
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0-2423-9435
อ.วีระ พุ่มเกิด
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9437

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

เลขานุการ

คุณดวงพร ยาคำ�

9437

ห้องปฏิบัติการเคมี

คุณเสกสรร สาคร

9436

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คุณนเรศ บางศิริ

9436

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 10) 0-2244-5622

โทรสาร

0-2244-5622

ประธานหลักสูตร

ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธ์

5621

เลขานุการ

คุณไพรินทร์ บุญญสิริสกุล

5622
5620, 5624,

ห้องพักอาจารย์

5626
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบ

0-2423-9425

อาหาร
ประธานหลักสูตร

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง

9425
9425

เลขานุการ

9452-3

ห้องพักอาจารย์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 0-2244-5714

0-2244-5710

ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย

5078

รองคณบดี

อ.ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์

5711

รองคณบดี

อ.ศริญา ประเสิรฐสุด

5707

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณอมร สายสังข์

5714

เลขานุการคณบดี

คุณรักษิยา คณารักษ์

5717

งานวิชาการ, นโยบายและแผน

คุณกฤตพจน์ เจริญสุข

5711

งานธุรการและสารบรรณ

คุณณัฐิกา ศาลากิจ

5714

งานกิจการนักศึกษา, งานตลาดและ

คุณอาณัติ สนธิทรัพย์

5717

คุณภาณุวิช ขวัญยืน

5717

งานบริหารงานบุคคล

คุณวรรณ์นิภา ทรัพย์ส�ำ ราญ

5076

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คุณฝนทิพย์ ตูพานิช

5077

คณบดี

สื่อสารองค์กร

หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม

0-2244-5770-1

ประธานหลักสูตร

อ.ชุติมา จักรจรัส

เลขานุการ

คุณพุฒิโชติ ทองมอญ

0-2244-5772
5770
5770-1

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน
หลักสูตรการท่องเที่ยว

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5769,0-2244-5773

0-2244-5769

ประธานหลักสูตร

อ.ธัญชนก บุญเจือ

5773

เลขานุการ

คุณจตุรโชค ยวงอักษร

5769

หลักสูตรธุรกิจการบิน

0-2244-5751-2

ประธานหลักสูตร

อ.นิพนธ์ ระวียัน

5751

เลขานุการ

คุณศุภิสรา ทองจรูญ

5752

Hospitality Management

0-2244-5750

0-2244-5708

(International Programme)
ประธานหลักสูตร

ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์

5708

เลขานุการ

คุณพิมพวรรณ ลุ่มขำ�

5708

หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ประธานหลักสูตร

อ.มานะ เอี่ยมบัว

08-1939-7130

เลขานุการ

คุณพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์

08-3024-8191

บัณฑิตวิทยาลัย

0-2241-7191-5

0-2243-3408

คณบดี

รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์

6113

รองคณบดี

ดร.องค์อร สงวนญาติ

6113

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณนวลปราง รักษาภักดี

6113

ธุรการ/สารบรรณ

คุณพุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์

6113

ฝ่ายวิทยบริการ

คุณณัฐรฐนนท์ การนต์รวีกล
ุ ธนา

6118

คุณอภิรัตน์ มังกร

6118

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

6113

ผู้ประสานงาน

คุณพุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์

6113

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำ�ทางการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์

6112

ผู้ประสานงาน

คุณราตรี ช่างทำ�ร่อง

6112
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โทรสาร

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ธีรเดช ชืน
่ ประภานุสรณ์

6115

ผู้ประสานงาน

คุณศุจิรัตน์ ประกอบกิจ

6115

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

6112

ผู้ประสานงาน

คุณจารุภา ยิ้มละไม

6112

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์

6114

ผู้ประสานงาน

คุณณัฐชา ฐาวรบุตร

6114

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ดร.ชนะศึก นิชานนท์

5283

ผู้ประสานงาน

คุณเมฐินีย์ นุ้ยสุด

5283

ผู้อ�ำ นวยการหลักสูตร

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง

6115

ผู้ประสานงาน

คุณนาตยา ต๊ะลี

6115

โทรสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจย
ั และประเมินผลทางการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสาตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาพิเศษ

สำ�นักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 0-2241-7191-5

0-2243-3188

ผู้จัดการสำ�นักงาน

คุณสุจิตรา ฉายปัญญา

6110

เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน

คุณเพชรวราพัชร์ สังขวรรโณ

6110

คุณปรียาภรณ์ สุขชัย

6110

คุณบันดาล แก้วกอง

6110

คุณสุรไกร มนต์ไธสงค์

6110

คุณภักดิ์ พรามจร

6110

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการบริการอาหารและขนมอบ

0-2244-5440

0-2668-8233

(Home Bakery)
ประธานโครงการบริการอาหารและขนมอบ
เลขานุการ

อ.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

5447

คุณภาวิตา บรรจงชีพ

5441
กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

5440, 5442

เจ้าหน้าที่โครงการบริการอาหารและ
ขนมอบ
ORDER/สั่งขนม

5445

ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ
อาคารรักตะกนิษฐชั้น 1

5930

อาคารรักตะกนิษฐชั้น 2

5931

ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์

5932

ห้องประชุมลำ�พอง 1

5933

ห้องประชุมลำ�พอง 2

5934

ห้องประชุมปิ่นน้อย

5936

ห้องประชุมลิขิต 1

71100

ห้องประชุมเรวดี

5047

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

5220

(โรงแรมดุสิตเพลส)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

0-2244-5391-3

5391-2

อาคาร 12 ชั้น 6
ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร

อ.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง

5388, 5398

เลขานุการ

คุณสุณิสา รักษ์พงษ์ไทย

5393

ธุรการ

คุณยุพยง วงค์ชัย

5393

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณพิชญา สิงห์ค�ำ ป้อง

5398

นานาชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการขาย

5391-2

ฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่ม

5394, 5396

ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายจัดซื้อ

5397

ฝ่ายเทคนิคซ่อมบำ�รุงและงานระบบ

5398

ฝ่ายห้องปฏิบัติการอาหาร (มสด.)

5395, 5398

ฝ่ายห้องปฏิบัติการอาหาร

0-2423-9478

9478

(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
ศาลาวัฒนธรรมไทย
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5399

0-2244-5390

หน่วยงาน
โรงน้ำ�ดุสิตา

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

0-2244-5380-1

ผู้จัดการโรงน้ำ�ดุสิตา

อ.วีระ พุ่มเกิด

5380-1

รองผู้จัดการ

คุณปัญญา กวินโชติวงศ์

5380-1

สำ�นักงาน

คุณกัลยาณี ชัยลิ้นฟ้า

5380-1

โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ

0-2244-5590

0-2244-5591
5590

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณวิภาดา แซ่ล้อ

6590

เลขานุการ

คุณศิริพร ผิวขม

5590

ห้องการเงิน

คุณภาดา บัวยางตูม

5593

ห้องพัก อ. ชั้น 2

5594

ห้องพัก อ. ชั้น 3

5596

ห้องพัก อ. ชั้น 4

5597

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

โทรสาร

0-2241-6543-6

0-2668-9411

(อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)

ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล

6911

รองผูอ
้ �ำ นวยการศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์ คุณสุภารัตน์ น้�
ำ ใจดี

6913

รองผูอ
้ �ำ นวยการศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์

6904

ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ที่ปรึกษา

ผศ.อำ�นวย ศรีสุโข

6906

เลขานุการผู้อ�ำ นวยการฯ

คุณจิตรลดา ผลนิล

6900

งานเลขานุการและงานสารบรรณ

คุณภัคจิรา คชวงษ์

6905

งานบริการอาคารสถานที่และพัสดุ

คุณเอมอร ศรีเกษม

6903

งานตลาดและสื่อสารองค์กร

คุณรชา ดำ�เกลี้ยง

6908

งานบุคคล

คุณพงส์ปภาพ นาคเวช

6902

คุณนิชา ดำ�เกลี้ยง

6901

คุณฐิติรัตน์ ตาจินะ

6907

คุณสุชรินทร์ พีรยานันท์

6909

คุณจักรกฤช จ้อยขุน

6900

ฝ่ายสำ�นักงานกลาง

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
งานพัฒนาและฝึกอบรม

งานอบรมหลักสูตรเทียบโอนสำ�หรับ
		 นักศึกษา

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

ฝ่ายโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ

คุณกุศล พิทักษ์กิจ

6912

งานที่ปรึกษา

คุณฐนน นิสบดี

6914

งานวิจัยและนวัตกรรม

คุณสุมาลี ฉายปัญญา

5045

งานนวัตกรรม

ดร.ดรุณี แก้วม่วง

5794

งานวิจัย

คุณอรทัย แก้วทิพย์

5044

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สำ�นักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ 0-2423-9492-5,
อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์

9499

0-2423-9497

0-2423-9490

		 (ถนนสิรินธร)

คุณโสภิตา จันทร์เจริญ

9491

เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณวิลาณี สัทยาสัย

9494

งานอาคารสถานที่

คุณจุฬาสินี โกมลสิงห์

9492

คุณศิริพร หนองโทน

9495

คุณณิชารัศม์ ภัทร์ธีรเกียรติ

9499

คุณโชษิตา ปัญจกะบุตร

9490

คุณปิยฉัตร ฉิมวงศ์

9490

คุณพรทิพย์ ลิขิตวาสนา

9490

คุณประพัชณีย์ นมนาน

9493

คุณพรชัย ภู่ภมร

9496

คุณชัยพฤกษณ์ อุกอาจ

9496

คุณชำ�นาญ สีปาน

9496

0-2244-5288,

5288

0-2241-8327

5289

0-2241-8316

ผู้จัดการสำ�นักงานบริการอาคาร
		 วิทยาศาสตร์

งานอาคารที่พัก

งานซ่อมบำ�รุง

พนักงานขับรถ
ธนาคารในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

0-2241-8325-6
ธนาคารกรุงเทพ
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หน่วยงาน
ศูนย์การเรียน ซอยระนอง 2

ติดต่อ
0-2241-7512-3

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล

เลขานุการ

คุณธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

สำ�นักงาน ชั้น 2

เบอร์ภายใน

0-2241-7510
6200
6205-6

ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร

6200

อ.เกษม จันวดี

6200

ห้องผู้อำ�นวยการ

6201, 6203

ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์

6202

ผศ.ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์

6202

สำ�นักงาน ชั้น 1

คุณยงยุทธ วุฒิชัย

6204

ห้องวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

อ.วรภัทร จัตุชัย

6205, 6207

ห้องพัก อ.โฆษณา

6208

ห้องพัก อ.ประชาสัมพันธ์

6209

ห้องวิทยบริการ

คุณสุรศักดิ์ ชมพารา

6210

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PC

คุณอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ

6211
6212

ห้องพัก อ.วิทยุโทรทัศน์
ฝ่ายอาคารสถานที่และป้อมยาม

โทรสาร

คุณโกศัย พลายพิชิต

6213
6213

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์การเรียน ซอยรางน้ำ�

0-2642-5596-7

ผู้อ�ำ นวยการศูนย์

ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี

0-2245-0551
9414/6300

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานหลักสูตร

ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

6302

เลขานุการ

คุณสุจีปภา ทองเนียม

6302

ห้องพักอาจารย์
อาคาร 3 ชั้น 1

6301

อาคาร 1 ชั้น 2

6303

อาคาร 1 ชั้น 3

6307

ประสานงานฝ่ายวิชาการ

คุณวารุณี พ่วงสุข

6305

วิทยบริการ
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

6303

คุณกษมา ขำ�อ๊วง

6305

กองประชาสัมพันธ์ |
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

ศูนย์การเรียนนครนายก

0-3732-1590

ผู้อำ�นวยการศูนย์

ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

6400

หัวหน้าสำ�นักงาน

คุณศุภพล กิจศรีนพดล

6402

ที่ปรึกษาศูนย์นครนายก

รศ.อุดม พรประเสริฐ

6402

เลขานุการ

คุณเอมิกา รัตนมาลา

6401

ฝ่ายบริหารการศึกษา

คุณจักรพันธ์ อบอวล

6405

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

คุณนฤมล อินทสร

6406

ฝ่ายนิติกรและเลขานุการหลักสูตร

คุณปานใจ ยกกลิ่น

6403

ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด)

คุณวรฤทธิ์ อุจวาที

6407

โทรสาร
0-3732-1591

คุณเทวี เกล่งกล้า
คุณคนิตฐา ปิ่นทอง

6406

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

คุณวรฤทธิ์ อุจวาที

6408

ฝ่ายวิจัย

คุณธารารัตน์ วรรณรัตน์

6409

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชุติสา นาคสัมฤทธิ์

6402

ฝ่ายโครงการพิเศษและพัสดุ

คุณสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ

6402

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกองทุนกู้ยืม คุณธมลวรรณ เปรมศรี

6410

ห้องพักอาจารย์

6403

ศูนย์การเรียนหัวหิน

0-3252-2510, 0-3252-3017

ผู้อำ�นวยการศูนย์

ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
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0-3252-2509
6700

ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6701

ห้องวิชาการและงานทะเบียน

6702-3

ห้องวิเทศสัมพันธ์

6704

ห้องการเงิน

6705

ห้องสมุด

6706

ห้องหลักสูตรและวิจัย

6707

ห้องกิจการนักศึกษา

6708

ห้องพัสดุ

6809

ห้องสำ�นักงานชวนชม

6740
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หน่วยงาน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ติดต่อ
0-3596-9620-3

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
เลขานุการ

เบอร์ภายใน

0 3596 9634
9501

คุณจุฑารัตน์ เกิดลาภ

9550

คุณพัชรพร มาปู่

9550

คุณสุธาสินี เตียสรรเสริญ

9550

สำ�นักงานสถาบันขงจื่อ

โทรสาร

9519

ผู้อำ�นวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน

Prof.Dr.Wu XiaoXin

9518

ผู้อำ�นวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย

คุณธนาภรณ์ โคตรพัฒน์

9524
*สุพรรณบุรี
5163
*กรุงเทพฯ

เลขานุการ

คุณรัชพร ผิวทองอ่อน

9519

คุณวรเวชช์ อ่อนน้อม

9502

คุณอรทัย อรุโณทัย

9508

สำ�นักงานวิทยาเขต
ผู้อ�ำ นวยการ
เลขานุการ
กองกลาง

0 3596 9634-5

ผู้อ�ำ นวยการ

คุณกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน

9504

คุณกัญญ์นรินทร์ สุริยะศรี

9506

งานธุรการและสารบรรณ

0 3596 9633

9514

งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ

คุณลาวัลย์ ขาวบริสุทธิ์

9514

งานบุคลากร

คุณกัญชิลา บุญภิบาล

9505

งานพัสดุ

คุณชัชฌาพร กลางโฉม

9525

งานการเงิน

คุณจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า

9506

งานยานพาหนะ

คุณเกษตร ชอบตะคุ

9516
9546

ห้องเวรฝ่ายยานพาหนะ

คุณบัญชา ภูมิดี

9500

ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล

9517

กลุ่มงานธุรการและเลขานุการ

คุณชลิดา ป้อมสกุล

9517

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

คุณพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน

9517

งานประชาสัมพันธ์
กองบริการนักศึกษา
ผู้อ�ำ นวยการ

กองประชาสัมพันธ์ |

33

หน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมและบริการสุขภาพ

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

คุณธิดารัตน์ เสมอ่วม

9536

คุณณัฐพร กล่ำ�ผลปลูก

9517

คุณอุดมทรัพย์ สนั่นลำ�

9510

		 นักศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
		 สร้างการมีส่วนร่วม
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและ
		 งานทะเบียน
กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานห้องสมุด

คุณดลนภา ลามุข

9512

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณปริญญา หนูนุรัตน์

9523

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณชลิดา ป้อมสกุล

9517

ผู้จัดการโครงการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชวนชม เอีย
่ มสอาด

9529

เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสุพิณ ปฐมรัตน์

9538

คุณกรกนก มักการุณ

9538

กลุ่มงานโครงการพิเศษ

โครงการอาคารที่พักบ้านสวนดุสิต
ผู้จัดการหอพักบ้านสวนดุสิต
โครงการโรงเนย

9521

สระว่ายน้�ำ และฟิตเนสเซ็นเตอร์

9537

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม

คุณสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล

9503

หัวหน้าสำ�นักงานและเลขานุการ

คุณศศิรดา แสงลับ

9503

หัวหน้าแผนกอาคารที่พักและ

คุณจุฑารัตน์ แก้วเกตุ

9538

งานสวนและภูมิทัศน์

คุณมนตรี สกุลนุ่ม

9538

หัวหน้างานอาคารและสถานที่และ

คุณโสทร โอสธีรกุล

9513

หัวหน้างานบริการและงานชีวอนามัย

คุณทิพวรรณ ยิ่งไพฑูรย์

9538

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

คุณศิวพร โพธิ

9538

ผู้อ�ำ นวยการ

		 งานนักการและโยธา

		 งานซ่อมบำ�รุงรักษา

หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
		 สาขาการศึกษาปฐมวัย

34

| หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

9527

โทรสาร

หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

โทรสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
		
ประธานหลักสูตร

อ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

9535

เลขานุการ

คุณมยุรี ยอดยา

9535

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
ผู้ประสานงานหลักสูตร

คุณพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์

9509

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตร

อ.กาญจนา เฟื่องศรี

9534

เลขานุการ

คุณสุรศักดิ์ แซ่ด่าน

9534

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน

9534

ผู้ประสานงานหลักสูตร
โรงเรียนการเรือน

9521

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

9531

โครงการ รมป.

0 2244 5983, 5927

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณพิสิฎฐ์พล อินทวิรัตน์

5983

ห้องพยาบาล

คุณธิดารัตน์ เสมอ่วม

9536

รปภ.1 (หน้ามหาวิทยาเขต)

9547

รปภ.2 (แยกอาคารแฟชั่น)

9548

รปภ.3 (หน้าโรงเรียนการท่องเที่ยว)

9549
9540-5

งานบริการนักศึกษา
ศูนย์การเรียนลำ�ปาง

054-222-435

ผู้อำ�นวยการศูนย์

ดร.ขวัญนภา สุขคร

6541

เลขานุการ

คุณพัชพร วิภาศรีนิมิต

6541

รองผู้อำ�นวยการศูนย์

อ.นพพร แพทย์รัตน์

6542

ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการศูนย์

อ.ศศิธร รณะบุตร

6530

อ.สุนทรี ศรีไทย

6501

อ.มุกเหรียญ สีตลานุชิต

6500

เจ้าหน้าทีง
่ านธุรการและงานสารบรรณ คุณสุภาภรณ์ เรืองยศ

0-5422-2637

6500
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

ประสานงานวิชาการ

คุณจรัสศรี พุทธวงค์

6500

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข

6502

ฝ่ายบัญชีและพัสดุ

คุณไผทเทพ ตุฑานนท์

ฝ่ายเลขานุการและการเงิน

คุณปองภพ เรืองยศกร

6506

ฝ่ายการเงิน

คุณจุไรวรรณ สายสิริกุล

6506

ฝ่ายวิทยบริการ

คุณสันติภาพ พัฒนบวรวงศ์

6509
6504-5

ห้องพัก อ.
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ

โทรสาร

0-5422-5089

6531-2

0-5422-8015

6540

แผนกอนุบาล
โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ
แผนกประถม
สำ�นักงานโครงการพัฒนาที่ดินฯ

0-5422-8018

		 ลำ�ปาง
ศูนย์การเรียนตรัง

0-7522-1212-5

ผู้อำ�นวยการศูนย์
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0-7522-1216

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

6801

เลขานุการ

คุณสุภาภรณ์ กะกา

6808

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

อ.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

6802

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

6803

ฝ่ายวิชาการ

คุณพรปิยะ วงษ์อู่ทอง

6805

คุณภาวินี จริงจิตต์

6805

ฝ่ายทะเบียน

คุณสาวิตรี ธีรสุวรรณ์

6815

ฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณวรภัส จูห้อง

6806

ฝ่ายนโยบายและแผน

คุณธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

6812

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสุธิดา ส่องช่วย

6815

ฝ่ายการเงิน

คุณสุดารัตน์ เทพกิจ

6804

ฝ่ายบุคลากร

คุณนิภาวรรณ ฤทธิ์เดช

6808

ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด)

คุณปัญญพร ชูสงข์

6816

ฝ่ายวิทยบริการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คุณศุภชัย พรหมราช

6800

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คุณสุชาดา ศรีปล้อง

6818

ฝ่ายพัสดุ

คุณปกรณ์ รุ่งเรือง

6809
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หน่วยงาน

ติดต่อ

เบอร์ภายใน

ฝ่ายอาคารสถานที่

คุณเกียรติศักดิ์ เกิดศิริ

6809

ฝ่ายยานพาหนะ

คุณสุภาภรณ์ กะกา

6808

ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6810, 6811

ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์

6814

ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

6817

ห้องพักอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว

6813

ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6819

โทรสาร

075-820-587

ร้านมิลล์คลับ
ศูนย์การเรียนห้วยยอด

0 7522 1215

ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการฝ่ายศูนย์การ

อ.สุภาวดี นาคบรรพ์

6807

ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด)

คุณวิศรุต ประกอบกิจ

6840

สำ�นักงาน

คุณอมรรัตน์ ท่าจีน

6841

		 ศึกษาประจำ�ศูนย์ห้วยยอด

ห้องพักอาจารย์

6843
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สำ�นักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน
สำ�นักงานประสานงานโครงการความ

ติดต่อ
0-2244-5982-3

เบอร์ภายใน

โทรสาร

5982-3

0-2244-5927

ร่วมมือ
ผู้อ�ำ นวยการโครงการ

คุณสิริยากร กองทอง

5983

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณพจนีย์ ม่วงรื่น

5927

กลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและบุคลากร

ห้อง 222

5466-7

ทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงราย

คุณภัทรสุดา สุกปลั่ง

5022

ศูนย์การศึกษาจังหวัดลำ�ปาง

คุณภัทรสุดา สุกปลั่ง

5022

ศูนย์การศึกษาจังหวัดกำ�แพงเพชร

คุณโชคลาภ เซ็งแซ่

5370

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

คุณกันยามาส ช่วยสมบูรณ์

5994

ศูนย์การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

คุณเบญญาภา จงเกษม

5220

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

คุณปัทมพร รุ่งโรจน์

5226

คุณธรา สุขคีรี

5928

ศูนย์การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

คุณยุทธการ วัดปาน

5190-1

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

คุณสรยา โรจนอนันต์

5340

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณธัญฐรัตน์ ผงทอง

5158

คุณสุวิมล แมตสอง

5992

คุณธัญฐรัตน์ ผงทอง

5158

คุณสุวิมล แมตสอง

5992

คุณวิภาวี จงภู่

5502

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครนายก

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณมนัสสิริ แดงโชติ

5050

ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง

คุณพิมพ์ชนก สีหา

6808

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา

คุณสุมาลี ฉายปัญญา

5045

คุณพรวิภา พรมรักษ์

5044

คุณไพศาล คงสถิตสถาพร

5102

ศูนย์การศึกษาจังหวัดยะลา
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0-2244-5465

โรงพยาบาลในเขตนนทบุรี
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเขตปทุมธานี

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลชลประทาน

0-2502-2345

โรงพยาบาลธัญญบุรี

0-2577-1668

โรงพยาบาลบางโพ

0-2587-0144

โรงพยาบาลธัญญารักษ์

0-2531-0080

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

0-2526-5499

โรงพยาบาลนวนคร

0-3531-5100

โรงพยาบาลนนทเวช

0-2589-5489-91

โรงพยาบาลปทุมเวช

0-2567-1991-9

โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ

0-2960-9655

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

0-2531-2151

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

0-2594-0020

โรงพยาบาลอินเตอร์นวนคร

0-2529-4533

รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา

0-2528-7800

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

0-2318-0066

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

0-2625-9000

โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ 0-2278-5716-21

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 0-2754-2800

โรงพยาบาลสงฆ์

0-2561-1258-67
0-2354-4310

โรงพยาบาลกลาง

0-2221-6141-59 โรงพยาบาลสมิติเวช

0-2392-0010-19

โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไท 1

0-2381-2006-20 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

0-2514-2273

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์

0-2804-8959

โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์ 0-2319-2101-5

โชคชัย 4
โรงพยาบาลสันติเวช

0-2248-3395-6
0-2259-4159

โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์

0-2316-9561

โรงพยาบาลสายตากรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0-2252-8131-9

โรงพยาบาลสุขุมวิท

0-2391-0011

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0-2289-7000

โรงพยาบาลสุทธิสาร

0-2275-6351

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

0-2675-5006

โรงพยาบาลหัวเฉียว

0-2223-1351

โรงพยาบาลเดชา

0-2246-0137

โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา

0-2883-9991

โรงพยาบาลเด็ก

0-2246-1260-8

โรงพยาบาลยันฮี

0-2879-0300

โรงพยาบาลตำ�รวจ

0-2252-8111-25 โรงพยาบาลกรุงธน

0-2438-0040

โรงพยาบาลทุ่งมหาเมฆ

0-2286-4787-8

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์

0-2804-8959

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

0-2517-4270

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

0-2434-1111
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โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาล

เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลบางนา-ตราด

0-2746-8630

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

0-2886-6612

โรงพยาบาลบำ�รุงราษฏร์

0-2667-2525

โรงพยาบาลธนบุรี 1

0-2411-0401

โรงพยาบาลประสาท

0-2354-7007

โรงพยาบาลธนบุรี 2

0-2448-3845

โรงพยาบาลปิยะเวท

0-2625-6500

โรงพยาบาลธนบุรีสุขสวัสดิ์

0-2468-8149

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

0-2279-7000

โรงพยาบาลนครธน

0-2416-5454

โรงพยาบาลพญาไท 1

0-2245-2620-1

โรงพยาบาลนิติจิตเวช

0-2441-9026

โรงพยาบาลพร้อมมิตร

0-2259-0373-8

โรงพยาบาลบางมด

0-2416-0049

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

0-2354-7600

โรงพยาบาลเพชรเกษม บางแค 0-2804-8959

โรงพยาบาลพระรามเกล้า

0-2248-8020

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

0-2427-0175-9

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

0-2314-0726-9

โรงพยาบาลรัชดา – ท่าพระ

0-2466-5031

โรงพยาบาลภูมิพล

0-2531-1970-99

โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-7000

โรงพยาบาลมิชชั่น

0-2281-1422

โรงพยาบาลศรีวิชัย 1

0-2412-0055-60

โรงพยาบาลเมโย

0-2579-9660-75

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 0-2468-0116-20

โรงพยาบาลราชวิถี

0-2354-8108

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

0-2618-6200

โรงพยาบาลรัตนการแพทย์

0-2517-4270

โรงพยาบาลลาดพร้าว

0-2530-2566

โรงพยาบาลรามคำ�แหง

0-2374-0200-16

โรงพยาบาลเลิดสิน

0-2353-9800

โรงพยาบาลรามาธิบดี

0-2534-7380

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

0-2244-3000
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