ส า ร บั ญ





ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ / โรงเรียน
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะพยาบาลศาสตร์
- โรงเรียนการเรือน
• สำ�นักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
- โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
- โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
- บัณฑิตวิทยาลัย
• สำ�นักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ / ละออพลัส
สำ�นัก / สำ�นักงาน
- สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
• สำ�นักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
• กองกลาง
• กองกฎหมาย
• กองคลัง
• กองนโยบายและแผน
• กองบริหารงานบุคคล
• กองพัฒนานักศึกษา
• กองอาคารและสถานที่
• กองประชาสัมพันธ์
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18-21
21-22
23-25
26
27-29
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31
32
32-35
35
35
36
36-37
37
38-40
40
41-42
43
44-45
45-46
3





- สำ�นักบริหารกลยุทธ์
- สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สำ�นักกิจการพิเศษ
- สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
สถาบัน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
• หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย
• หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
- สถาบันขงจื่อ
หน่วยธุรกิจวิชาการ / หน่วยงานอิสระ
- สวนดุสิตโพล
- สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
- ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์
- ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
- ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
- ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- โรงแรมสวนดุสิต เพลส
- โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)
- ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
- บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำ�กัด
- โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
- โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
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46
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54
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วิทยาเขต / ศูนย์การศึกษา
- วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- ศูนย์การศึกษา ลำ�ปาง จ.ลำ�ปาง
- ศูนย์การศึกษา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ศูนย์การศึกษา นครนายก จ.นครนายก
- ศูนย์การศึกษา ตรัง จ.ตรัง
อื่นๆ
- ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- งานยานพาหนะ
- ห้องพยาบาล
- งานอนามัยและสุขาภิบาล
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
- ห้องประชุมในมหาวิทยาลัย
- ธนาคารในมหาวิทยาลัย
- Café ในมหาวิทยาลัย
- ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เลขานุการ
นางสาวกันยามาศ ช่วยสมบูรณ์
นางสาวภัทรสุดา สุกปลั่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
เลขานุการ
นางสาวปัทมา ลักษณะโยธิน
นายเหมพัสสิริ หว่างพัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
เลขานุการ
นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด
นางสาวสุทธิรักษ์ ผลไม้
นางสาวกุลธิดา โกพัฒตา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รศ.พัชรี สวนแก้ว
เลขานุการ
นางทิวาภรณ์ ค�ำแก้ว
นางสาวยุพาพิน พรไชยะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
เลขานุการ
นางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ
นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช

0 2244 5000

โทรสาร

อีเมล

0 2243 0457

5001
5001 , 5996
5022

0 2244 5995

5005

kanyamas1@hotmail.com
pattarasuda_soo@dusit.ac.th
pitauk_cha@dusit.ac.th

5029
5040
5009

0 2244 5031

suwamarn_mou@dusit.ac.th

5032
5034
5030

jiyaporn_sri@dusit.ac.th

5191

-

5190-1
5193

tivaporn_kha@dusit.ac.th

6601 *สุพรรณบุรี

waraneevesss@gmail.com

6610 *สุพรรณบุรี
6610 *สุพรรณบุรี

jutharat_ker@dusit.ac.th
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
5007
เลขานุการ
นางสาวบุญตา สว่างศรี
5340
นางสาวสรยา โรจนอนันต์
5340
นายวันชนะ เกตุศรี
5347
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.สวงค์ บุญปลูก
5339
เลขานุการ
นางสาวณญาดา สัจจาสุวรรณ
5339
นางสาวชุติวรรณ ภิญญากรณ์
5449
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
5008
เลขานุการ
นางสาวเมฐินีย์ นุ้ยสุด
5041
นายจักรพันธ์ ค�ำแก้ว
5049
นางสาวดวงกมล ข�ำแสง
5042
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
5004
เลขานุการ
นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม
5269
ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
5004
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
5947
เลขานุการ
นางสาวสุธิดา โสดา
5946
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์
5971
เลขานุการ
นางสาวปิยฉัตร อ่อนน้อม
5970
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โทรสาร

อีเมล

sawraya@yahoo.fr

nayada.sa@gmail.com
chutiwan_pin@dusit.ac.th

0 2244 5049

vp_res@dusit.ac.th

sukhum_cha@dusit.ac.th
cnongluck295@gmail.com

nanthiya_sar@dusit.ac.th
piyachat_onn@dusit.ac.th

คณะครุศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

คณะครุศาสตร์
0 2244 5500 2 0 2244 5509
คณบดี
ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม
5501
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส
5506
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
ผศ.อััษฎา พลอยโสภณ
5506
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน
5520
เลขานุการคณบดี
นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง
5503
นางสาวอ�ำภาพร นามเสนา
ส�ำนักงานคณะครุศาสตร์ ห้อง 422
5500
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางจันทรา สาดะระ
5502
งานสารบรรณ, ประกันคุณภาพ
นางสาววิภาวี จงภู่
5502
งานธุรการ
นางปานใจ คงสิทธิ์
5507
งานวิชาการ
น.ส.จิตต์ตรี จ�ำปีทอง
5504
งานบริหาร
น.ส.อ�ำภาพร นามเสนา
5503
ฝ่ายประสานงานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อ.อลงกรณ์ เกิดเนตร
5515, 5518
ห้องพักอาจารย์ – วิชาชีพครู ห้อง 435
5510
ห้องพักอาจารย์ – พลศึกษา ห้อง 441
5505
งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษ
อ.ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
5520, 5550
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อีเมล
saraban-edu@dusit.ac.th

คณะครุศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0 2244 5530 -1
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
5530, 5537
keyoon_won@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์
5531, 5539
ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
0 2244 5528 -9
เรียนร่วม (DSS)		
ห้อง 411
5528-9
ห้อง 722
5556-7
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต				
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กทม.)
0 2244 5520
ประธานหลักสูตร ห้อง 725
อ.ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
5521
0 2244 5509
ผู้ประสานงาน
นางสาวระวีวรรณ สุบรรณรัตน์
5504
raweewan_sab@dusit.ac.th
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
edusdu.suphan@gmail.com
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.เกษร ขวัญมา
6613
kesorn.edu@gmail.com
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นครนายก)
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
6404
kate_tungtong@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
นายจักรพันธ์ อบอวล
6404
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ล�ำปาง)		
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.ดร.ศศิธร รณะบุตร
6503
sranabut@gmail.com
สาขาวิชาการประถมศึกษา (กทม.)
0 2244 5524
ประธานหลักสูตร ห้อง 854
ผศ.ดร.กัลยา ชนะภัย
5512
0 2244 5509
kallaya_cha@dusit.ac.th
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 854
5524

10

คณะครุศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
b.ed.sdusuphanburi@gmail.com
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ผศ.ดร.สุนทร เทียนงาม
6613
thienngam@hotmail.com
สาขาวิชาการประถมศึกษา (นครนายก)		
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ผศ.ดร.พัชรพร ศุภกิจ
6402
pacharaporn.wis@gmail.com
ผู้ประสานงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน
6402
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ล�ำปาง)		
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.ดวงเดือน วรรณกูล
6543
doung_duen@hotmail.com
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
0 2244 5513
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
medsdu2565@gmail.com
ประธานหลักสูตร ห้อง 4315
ดร.ทิพย์ ข�ำอยู่
5513
0 2244 5509
ผู้ประสานงาน
นางสาวจิตต์ตรี จ�ำปีทอง
5504
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
tepl.sdu@gmail.com
ประธานหลักสูตร
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
5587
ผู้ประสานงาน
นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง
5503
0 2244 5509
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 				
สาขาวิชาล่ามภาษามือ
ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง
–
ผู้ประสานงาน
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
5531, 5537
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

0 2244 5800,
5802-3

0 2241 8375

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผศ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก�ำเนิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต�ำนานจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
นางสาวนิจกาญจน์ นามมาลา
นายเรวัต รอดศิริ
นางเพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน์
นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ

อีเมล

5801

yl6767@hotmail.com

5804

supblue71@gmail.com

5804

boomcurtin@yahoo.com.au

5838

suppamitr@gmail.com

5804

jitchin_j@yahoo.com

5804

tananyaphat@yahoo.com

5850

lekkhrouthongkhieo@hotmail.com

5360

bunpod_pij@dusit.ac.th

5858

nutthaporn@hotmail.com

5360

boonyalaks@gmail.com

5857

sudarat_jat@yahoo.com

5803

myaoryuu@yahoo.com

5803
5802
5802
5800

konwika01@gmail.com
rawat109@gmail.com
sai_pennapa@hotmail.com
nana.sdu@gmail.com
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ประธานคณาจารย์ประจ�ำกลุ่มวิชา
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง
5827
eka_phumduang@yahoo.com
กลุ่มวิชานาฏศิลป์
0 2244 5810 / 5810
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
5825
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
5827
กลุ่มวิชาสังคมวิทยา/ปรัชญาและศาสนา 5835
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต				
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
0 2244 5851
groupchinese895@gmail.com
ประธานหลักสูตร
อ.ประภัสร์ นกเลิศพันธ์
5851
les_cou@hotmail.com
เลขานุการ
นางสาวณิชา ลิมป์วัฒนกุล
5851
groupchinese895@gmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
0 2244 5838
ประธานหลักสูตร
อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ
5838
suppamitr@gmail.com
เลขานุการ
นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ
5838
lookbouy@gmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
0 2244 5846
ประธานหลักสูตร
ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์
5846
pena_615@hotmail.com
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร
0 2244 5849 0 2241 8375 academic.langlit@gmail.com
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ
5849
supasiri.boo@gmail.com
เลขานุการ
นางสาวภัสสิตา เพิ่มเสม
5849
patsitapukan@gmail.com
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0 2244 5858
husoenglishprogram@gmail.com
ประธานหลักสูตร
ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม
5858
wowwaan@gmail.com
เลขานุการ
นางสาวนิชา นาคเวช
5858
nicha_nar@dusit.ac.th
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
0 2244 5857
0 2244 5857
ประธานหลักสูตร
ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
5857
sudarat_jat@yahoo.com
เลขานุการ
5857
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต				
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
0 2244 5360
0 2241 8375
และสารสนเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก�ำเนิด
5360
bunpod_pij@dusit.ac.th
เลขานุการ
5360
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
0 2244 5850
0 2241 8375
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล
5850
sudarat_dusit@yahoo.com
เลขานุการ
5850
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คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ
คณบดี
ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
รองคณบดี
ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์
รองคณบดี
ผศ.ดร.ธนากร ปักษา
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าส�ำนักงาน
นางรัชนีวรรณ ขันโท
เลขานุการคณบดี
นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย
เลขานุการรองคณบดี
นางสาวสายใจ อยู่แท้กูล
เลขานุการรองคณบดี
นางสาวสุธินี แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ประจ�ำคณะ
นายธีร โสตถิโกมล
เจ้าหน้าที่ประจ�ำคณะ
นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้ประกอบการธุรกิจ
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5700-2

โทรสาร

0 2243 9142

อีเมล

msci.sdu@gmail.com

5701
5701
5701
5701
5702
5701
5700
5701
5702
5700
0 2244 5730
5730
5730
0 2244 5781

sduintercommarts@gmail.com

5781
5781
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คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
0 2244 5720
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย
5720
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม 5720
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน
5720
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวประภาพร โกวิทวีรธรรม 5720
สาขาวิชาการตลาด
ประธานหลักสูตร
ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
5740
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวสุภารัตน์ แท่นแก้ว
5740
สาขาวิชาการบริการลูกค้า				
ประธานหลักสูตร
ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
5757
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวบวรรัตน์ นวลปาน
5757
สาขาวิชาการเงิน				
ประธานหลักสูตร
ผศ.สุรัชนา ช่วยรอดหมด
5790
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวยุพิน ก�ำศร
5790
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
0 2244 5747-8
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ
5747, 5748
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ประธานหลักสูตร
ผศ.สุภารัตน์ คุ้มบ�ำรุง
5747, 5748
16

อีเมล

marketing.sdu.5740@gmail.com

supharat_tha@dusit.ac.th

dbtech.sdu@gmail.com

คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
0 2244 5725
0 2244 5725
ประธานหลักสูตร
อ.ศานสันต์ รักแต่งาม
5725
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวอรุณรัตน์ สุภาอ้วน
5725
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
0 2244 5732
ประธานหลักสูตร
ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล
5732
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0 2244 5705
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี
5705
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0 2668 7142
chinaaseansdu@gmail.com
ธุรกิจจีน-อาเซียน
ประธานหลักสูตร
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
5340
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0 2244 5704
ประธานหลักสูตร
อ.ภัคระวี แหวนเพชร
5704
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่			
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์
5760
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
0 2244 5790
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม
5760
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางสาวยุพิน ก�ำศร
5790
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0 2244 5780
ประธานหลักสูตร
ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ
5780
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหลักสูตร
นางชญานัญ ภุมมาญจนะ
5780
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0 2423 9401-6
0 2423 9419
คณบดี
ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
9414
tsukonket@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี
9415
udomsak_kit@dusit.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
9413
surasit.songma@gmail.com
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวจามรี กลางคาร
9401
chamaree.lk@gmail.com
ประสานงานฝ่ายการเงิน/พัสดุ
นางสาวดวงจันทร์ พวงยอด
9406
ประสานงานฝ่ายบุคลากร
นางสาวนราภรณ์ ศิริกังวาน
9402
ประสานงานฝ่ายวิชาการ
นางสาววิไลวัลย์ ซะชิกุล
9403
ประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์
9405
ศูนย์สิ่งแวดล้อม
0 2423 9407-12
0 2423 9409
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม
ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์
9411
ptd_t@hotmail.com
งานวิชาการ
นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี
9410
งานส�ำนักงาน
นางสาวนงนุช ผ่องศรี
9408
งานธุรกิจวิชาการ
นางสาววรรณา แสนใจกล้า
9407
ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม
นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล
9412
ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์				
ผู้อ�ำนวยการศูนย์
อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ
089-8128208
b.siwawit@gmail.com
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 				
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง				
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
6615
tasanee_p@yahoo.com
เลขานุการ
นางสาวจิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
9420
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
0 2423 9432-3
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
9432-3
w_chingmai@hotmail.com
เลขานุการ
นางอรวรินทร์ ยาเณร
9432-3
ห้องปฏิบัติการเคมี
ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล
9418
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ 9427
volk_yellow@hotmail.com
เลขานุการ
9428
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
9429-30
sinwon@hotmail.com
เลขานุการ
นางสาวทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์
9429-30
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2244 5630
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า
5630
surasit.songma@gmail.com
เลขานุการ
นางสาวสุขทิพย์ สุขใส
5630
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์
081-5565254
praworada2002@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0 244 5691, 0 2244 5681
ประธานหลักสูตร
ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี
5691
jchantharamalee@yahoo.com
เลขานุการ
นางสาวสุจีปภา ทองเนียม
5691
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
5692-4
lorepunmanee@hotmail.com
เลขานุการ
นายกษมา ซ�ำอ๊วง
5692
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม			
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ศรีสุดา สมัยใหม่
9434
srisuda_han@hotmail.com
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์				
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์
5635-6
atsnmp@yahoo.com
เลขานุการ
นางสาวณัฐภัชศร แก้ววิจิตร
5365-6
สาขาวิชาฟิสิกส์				
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
9425-6
jsutas@hotmail.com
เลขานุการ
นางสาวฉลองขวัญ กิมาลี
9425-6

20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ทินกร ชุณหภัทรกุล
เลขานุการ
นางสาวสุขทิพย์ สุขใส

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

5360
5360

คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

คณะพยาบาลศาสตร์
0 2423 9460
0 2423 9466 dusit_nurse@dusit.ac.th
คณบดี
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
9461
รองคณบดี
ผศ.ธณิดา พุ่มท่าอิฐ
9462
เลขานุการ
นางสาวสุกัญญา จิ๋วน้อย
9460
นางสาวน�้ำฝน บุตรวงค์
9460
ส�ำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์				
หัวหน้าส�ำนักงาน
นายอุทัย ช�ำนาญกิจ
9464
งานด้านวิชาการ/กิจการนักศึกษา
นางสาวกรรัก ธันยธนนท์
9465
งานด้านบริหารงานทั่วไป
นางสาวจิรวี กุ๋ยเกิด
9465
นางชุติมา ก้านล�ำใย
9465
งานบริการห้องปฏิบัติการพยาบาล
อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
9475
นางสาวนาฏยา ต๊ะลี
9476
นางวิไลวัลย์ นิจกรรม
9476
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คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต				
ประธานหลักสูตร
อ.ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
9463
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หัวหน้าสาขา
อ.ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
9459
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
9470
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
9471
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้าสาขา
อ.กิติวัฒนา ศรีวงศ์
9467
ห้องพักอาจารย์
9467
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช			
หัวหน้าสาขา
อ.ศิริพร นันทเสนีย์
9468
ห้องพักอาจารย์
9468
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
หัวหน้าสาขา
ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์
9474
ห้องพักอาจารย์ 1
9474
ห้องพักอาจารย์ 2
9473
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน				
หัวหน้าสาขา
อ.ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ
9469
ห้องพักอาจารย์
9469
ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
9472
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
9476
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
9477
ส�ำหรับการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์		
ห้องสถานการณ์จ�ำลอง
9478
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โรงเรียนการเรือน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โรงเรียนการเรือน
0 2423 9449-50
คณบดี
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 9451
รองคณบดี
อ.ธิติมา แก้วมณี
9454
รองคณบดี
ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ
9457
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ
9450
เลขานุการ (สารบรรณ/การเงิน)
นางสาวฐานิช วงศ์เมือง
9450
เลขานุการ (วิชาการ)
นางสาวปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี
9450
เลขานุการ (กิจการนักศึกษา/ประชาสัมพันธ์)
นางดวงสุดา บุญพบ
9449
เลขานุการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
นายพฤกษ์ จินตะนานุช
9449
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
0 2423 9440,
9443-4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กทม.)
ประธานหลักสูตร
ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย
9439
เลขานุการ
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ไวยคูนา
9444
ห้องพักอาจารย์ (งานวิชาการ)
อ.ณัจยา เมฆราวี
9443
ห้องพักอาจารย์ (งานประกันคุณภาพ)
อ.บุษราคัม สีดาเหลือง
9440
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โทรสาร
0 2423 9455

อีเมล
food@dusit.ac.th
thanapat.sca@gmail.com
nongtal@yahoo.com
natchanoknukit@gmail.com
buayaem_k@hotmail.com
pang_jhee@hotmail.com
jubjang.linda@hotmail.com
dsd_yok@hotmail.com
kristrosian.p@gmail.com

0 2423 9455
spicychuchu@hotmail.com
kaidee98@hotmail.com
prang_colorful@hotmail.com
babe_0@hotmail.com

โรงเรียนการเรือน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์
6612
เลขานุการ
นางมยุรี ยอดยา
6612
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ล�ำปาง)
ผู้ประสานงานหลักสูตร
ผศ.อรรถ ขันสี
6505
ห้องพักอาจารย์
6505
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ตรัง)
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว
6843
เลขานุการ
นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
6843
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
0 2423 9449
0 2423 9455
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประธานหลักสูตร
ดร.วีระ พุ่มเกิด
9449, 9446
เลขานุการ
นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์
9449
ห้องพักอาจารย์
9446
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
0 2244 5622
0 2423 9455
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กทม.)
ประธานหลักสูตร
อ.ธิติมา แก้วมณี
9454
เลขานุการ
นางสาวศิวพร ยิ้มแต้
5622, 9449
ห้องพักอาจารย์
5622
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อีเมล
laveena_@hotmail.com
nui_15rak@hotmail.com
foodlampang.sdu@gmail.com
att_kmitl@hotmail.com

duna_wan@hotmail.com
pongtong.jongrakwit@gmail.com

veera_poo@hotmail.com
parawee_8718@hotmail.com

nongtal@yahoo.com
siwapronswp@hotmail.com

โรงเรียนการเรือน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
ผู้ประสานงานหลักสูตร
อ.อัครพล ไวเชียงค้า
6611
เลขานุการ
นางสาวสุธาสินี เตียสรรเสริญ
6611
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
0 2423 9439
สาขาวิชาการก�ำหนดและการประกอบอาหาร
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ยศพร พลายโถ
9439
เลขานุการ
นางสาวพรทิพย์ บ�ำรุงแคว้น
9439, 9449
ห้องพักอาจารย์
9439, 9453
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
0 2423 9449
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
9449 , 9446
เลขานุการ
นางสาวพรทิพย์ บ�ำรุงแคว้น
9449
ห้องพักอาจารย์
9446
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
0 2423 9449
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม
9446
เลขานุการ
นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์
9449, 9446
ห้องพักอาจารย์
9446
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โทรสาร

อีเมล
uneconomic@hotmail.com

0 2423 9455

japan45ru@gmail.com

yossaphorn@hotmail.com
porntip.pipe@gmail.com
0 2423 9455

tita_ann@hotmail.com
porntip.pipe@gmail.com
0 2423 9455
pomac116@hotmail.com
parawee_8718@hotmail.com

ส�ำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ส�ำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
0 2423 9492-5, 9499
oabssdu@hotmail.com
อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
0 2423 9490
(ถนนสิรินธร)			
ผู้จัดการส�ำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ
9491
เลขานุการและงานสารบรรณ
9494
นางสาวภรภัทร กลิ่นพยอม
9494
งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ
นางสาวจุฬาสินี โกมลสิงห์
9492
งานอาคารสถานที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
นางศิริพร หนองโทน
9495
งานประชาสัมพันธ์ งานธุรการและงานสารบรรณ
นางสาวณิชารัศม์ ภัทร์ธีรเกียรติ
9499
งานอาคารที่พัก
นางสาวปิยฉัตร ฉิมวงศ์
9490
งานอาคารที่พัก
นางสาวพรทิพย์ ลิขิตวาสนา
9493
งานอาคารที่พัก
นางสาวประพัชณีย์ นมนาน
9497
งานซ่อมบ�ำรุง
นายสุขสันต์ ศรีอ่อน
9496
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
0 2244 5714
คณบดี
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
5078
รองคณบดี
อ.ศริญา ประเสริฐสุด
5707
รองคณบดี
อ.เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล
5717
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวอมร สายสังข์
5714
งานธุรการ สารบรรณ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวฝนทิพณ์ ตูพานิช
5077
งานวิชาการ งานบริการวิชาการ
งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานดูแลห้องออนไลน์
นายจตุรโชค ยวงอักษร
5711
งานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาเว็บไซต์
งานการตลาดและสื่อสารองค์กร
นายพุฒิโชติ ทองมอญ
5715
งานพัฒนาองค์กรและบุคคล งานวิจัย
วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
นางสาววรรณ์นิภา ทรัพย์ส�ำราญ
5076
งานนโยบายและแผนงาน ประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ คปอ.
นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์
5716
งานพัสดุครุภัณฑ์ งานการเงิน งานดูแลห้องออนไลน์
นางสาวรักษิยา คณารักษ์
5714
Dusit Bistro and Co-working Space 0 2244 5715
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โทรสาร

0 2244 5710

อีเมล

thmdusit@dusit.ac.th

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต				
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0 2244 5769
0 2244 5769
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
5769
เลขานุการ
นายสุพรรณ แก้วม่วง
5769
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ตรัง)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
6813
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
0 2244 5770-1
0 2244 5772 hotelbusiness.thm.sdu@gmail.com
ประธานหลักสูตร
ผศ.ชุติมา จักรจรัส
5770
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (กทม.)
0 2244 5751-2
ประธานหลักสูตร
6629 *สุพรรณบุรี
ผศ.ดร.อังค์ริสา แสงจ�ำนงค์
5751-2
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หัวหิน)
sduhh_airline@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
6707
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ล�ำปาง)
sseniwong@hotmail.com
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
6504
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
		
ประธานหลักสูตร
ผศ.มานะ เอี่ยมบัว
081-9397130, 6616
เลขานุการ
นายพิสิฏฐ์พล อินทวิรัตน์
094-9691419
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 			
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
5078
เลขานุการ
นางสาวพิมพวรรณ สุ่มข�ำ
5708
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โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตร
อ.ไกรศักดิ์ พิกุล
5708
เลขานุการ
นางสาวพิมพวรรณ สุ่มข�ำ
5708
สาขาสหวิทยาการการท่องเที่ยว
ประธานหลักสูตร
ผศ.ธัญชนก บุญเจือ
5769
เลขานุการ
นายสุพรรณ แก้วม่วง
5769

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
คณบดี
รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
รองคณบดี
อ.วัลลภ ห่างไธสง
รองคณบดี
ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีส�ำอางค์
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์
นายชยุต หาญชาญพาณิชย์
นางสาวขนิษฐา กิจส�ำโรง

0 2241 7191-4

0 2241 7195

4161
4163
4162
4160
4162
4163
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อีเมล
slp.sdu2560@gmail.com

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพชร สาร่่ายทอง
4163
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
0 2241 7191-4
ประธานหลักสูตร
ผศ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์
4175
เลขานุการ
นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
4174
ห้องพักอาจารย์
4174
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
0 2241 7191-4
ประธานหลักสูตร
ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม
4173
ห้องพักอาจารย์
4172
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
0 2241 7191-4
ประธานหลักสูตร
ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน์
4171
เลขานุการ
นางสาวธีรดา บุญยศ
4170
ห้องพักอาจารย์
4170
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โทรสาร

อีเมล
sor_99@live.com

ychutikamo@gmail.com

pasdu_slp@hotmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

บัณฑิตวิทยาลัย
0 2241 7191-5
คณบดี
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
4120
รองคณบดี
ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ
4122
เลขานุการ/หัวหน้าส�ำนักงาน
นางนวลปราง รักษาภักดี
4123
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
นางสาวพุฒิพัสสส์ สุขทรรศนีย์
4121
นางสาวนาฎยา ต๊ะลี
4124
นางสาวราตรี ช่างท�ำร่อง
4132
ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์
4150
นายณัฐรฐนนท์ กานต์วีกุลธนา
4126
ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอภิรัตน์ มังกร
4152
นางสาวยุพาพร มาชม
4152
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวณัชชา ถาวรบุตร
4135
นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย
4131
ผู้ประสานงาน
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา รุ่นที่ 2
นางสาวพุฒิพัสส์ สุขทรรศนีย์
4121
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา รุ่นที่ 3
นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย
4131
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โทรสาร

0 2243 3408

อีเมล

graduate.dusit.ac.th

ส�ำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้จัดการส�ำนักงาน
นางสาวสุจิตรา ฉายปัญญา
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
นางสาวเพชราวราพัชร์ สังขวรรณโณ
นางสาวนิอัสรา เจ๊ะอูเซ็ง
นางสาวปรียาภรณ์ สุขชัย
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หนองโทน
นายบันดาล แก้วกอง

0 2241 7191-5

โทรสาร

0 2243 3188

อีเมล

4104
4100
4100
4101
4101
4102

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน (กทม.)
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผู้จัดการ / หัวหน้าส�ำนักงาน
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ครูใหญ่ (กทม.)
ผศ.ดร.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผศ.อารยา สุขวงศ์
ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง

0 2244 5590-1, 5593
5587
5592
5570
5571
5571
5577
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โทรสาร

อีเมล / Line Official
laorutis.dms@gmail.com /
@laorutis-line

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ฝ่ายกิจการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ส�ำนักงานอ�ำนวยการ
- งานธุรการ / สารบรรณ
นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง
- งานการเงิน
นางสาวเกศกนก ศรีสุริยวงศ์
- งานพัสดุ
นางสาวภลดา บัวยางตูม
- งานธุรการ / สารบรรณ
นายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ
- งานบริการ
นางสาวจริญญา คงสมบัติ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายจิรวัฒน์ สมิตสันต์
นางสาวพิจิตรา พวงนาค
นางสาวสิตานันท์ อินทร์แจง
- งานอาคารสถานที่
นางสาวภัฏฆ์ชนิศา ชัยสุขสุวรรณ
ห้องทะเบียนวัดและประเมินผล
ผศ.วนิดา แก่นจันทร์
อ.ไพรัชนพ วิริยวรกุล
นางสาวพรรณี คุรุมณีตระกูล
นางสาวชนิดา ศรีแสง
ห้องวิชาการปฐมวัย
นางสาวอุไรวรรณ โชติชุษณะ
นายณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสดี
นางสาวสารินี ทิศกระโทก
ห้องวิชาการประถมศึกษา
ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์
นางสาวจิราพร อุทัยวัฒน์
รศ.สุพิน บุญชูวงศ์

0 2 244 5590, 5593
5591
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5590 / 5593
5596
5596
5596
5596
5573
5573
5573
5570
5570
5570
33

โทรสาร

อีเมล / Line Official

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล / Line Official

ห้องสมุด ดร.นภเนตร
นางสาวฐิติพร พันธวงศ์
5579
ห้องพยาบาล
5574
งานโภชนาการและงานอนามัย
ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
5588
นางสาวธิฌามญช์ อุทร
5588
นางสาวนิฤมล แสงทองสวัสดิ์
5588
นางสาวกนกทิพย์ เงินเจริญ
5588
นางสาวศิริพร โสตถิโกมล
5588
ห้องเตรียมอาหารอนุบาล ชั้น 1 อาคาร 31
นางสาวพิชญ์สินี ป้อมทอง
5588
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0 2244 5525
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผศ.กานดา โต๊ะถม
5525
เลขานุการ ส�ำนักงาน
นางสาวจินตนา ลิ้มตระกูลเดิม
5525
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
035-969-626, 6618
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)			
ผู้จัดการ
ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
6690
ครูใหญ่
นางสาวนนทกานต์ คงเกิด
6631
งานธุรการ
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
6630
นางสาวพัชรพร มาปู่
6630
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (นครนายก) 037-316-108
ผู้จัดการ
นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์
6413
ครูใหญ่
นายศรชัย อุตสีนอก
6414
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โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

งานธุรการ
นางสาวธารารัตน์ วรรณรัตน์
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ล�ำปาง)
ผู้จัดการ
ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์
ครูใหญ่
นางกนิษฐา วงค์มา
งานธุรการ
นางสาวภัสสญา แก้วสุภาพร

โทรสาร

อีเมล / Line Official

6415
054-228-015
6542
6535
6540

ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์
เลขานุการ/งานส�ำนักงานทั่วไป
นางสุขใจ แป้งประสิทธิ์
เลขานุการ/งานประชุม
นางสาวจินตพร จีรัง
เลขานุการ/ผู้ดูแลระบบ e-office
นายปราการ รอดปรีชา

0 2244 5000

โทรสาร

อีเมล

0 2243 0457

5019

varatorn_api@dusit.ac.th

5025

sukjai_pan@dusit.ac.th

5038

noi_jeerang@hotmail.co.th

5035

35

ส�ำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 0 2244 5242-6
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
5344
งานเลขานุการ
นางสาวเกตุวดี พันธุ์คุ้มเก่า
5342
งานสภามหาวิทยาลัย
นางจันทรา เลิศอนันต์
5343
งานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นางจันทรา เลิศอนันต์
5343
งานสภาคณาจารย์และพนักงาน
นางสาวชนม์นิภา มณีโชติ
5345

โทรสาร

0 2244 5341

อีเมล

กองกลาง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

กองกลาง
0 2244 5020 / 5029 0 2243 0457
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
นางรัชนีกร พลวิชิต
5021
งานรับบันทึกข้อความ
นางวรารัตน์ อภัย
5024
งานรับเรื่องของวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
นางวรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย
5024
งานรับบันทึกข้อความ
นางสาวอรสา เหมันต์
5027
งานจัดเก็บบันทึกข้อความ (SCAN),
รับ-ส่ง บันทึกข้อความ
นางศรัณธรณ์ ศรีไชย
5026
36

อีเมล
saraban@dusit.ac.th
rachaneekorn_pon@dusit.ac.th
wararat_kae@dusit.ac.th
wannaluk_pon@dusit.ac.th
orasa_hem@dusit.ac.th
saranthorn_sri@dusit.ac.th

กองกลาง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

งานรับหนังสือภายนอก, งานครุภัณฑ์,
ดูแล website
นางสาวสติมา วนะสิทธิ
5020
งานบันทึก/ซื้อจ้าง
นางสาวณัฐจีรา นพสุวพิชญ์
5026

อีเมล
satima_wan@dusit.ac.th

กองกฎหมาย
หน่วยงาน
กองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
เลขานุการ
นางสาววันรวี พงษ์สุวรรณ
นิติกร
นายสุพจน์ ชนะค้า
นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ
นางสาวอทิตยา คงมี
นางสาวปวีณา ณ พัทลุง
นายธนภูมิ มาประเสริฐ
ธุรการ
นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจ�ำเริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนัชชา น่วมแหวว

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5145-7
5147
5147
5144
5144
5144
5145, 5147
5146
5145
5146
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โทรสาร
0 2244 5148

อีเมล
-

กองคลัง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

กองคลัง
0 2244 5050-8
0 2668 7459
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
นาวสาวกนกวรรณ คนซื่อ
5048
รองผู้อ�ำนวยการกองคลัง
นางรวีวรรณ อภิรัตน์
5053
งานเลขานุการและธุรการ
นางรัตนา ศรีค�ำขวัญ
5051
นางสุมาลี อาชีวะ
5051
งานการเงิน				
งานการเงิน (ระบบ GFMIS), งานตรวจอนุมัติ
นางสาวจีรวรรณ จูทิม
5050
งานเงินเดือนและค่าจ้าง (ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ)
นางสาวชุติมณฑ เกตุจิ๋ว
5050
งานเงินเดือนและค่าจ้าง
นางสาวศิริขวัญ พรมน้อย
5050
งานประกันคุณภาพ,งานลูกหนี้เงินยืม
นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ
5054
งานตรวจอนุมัติ
นางสาวบุญตา ธารมัติ
5052
งานตรวจอนุมัติ
นางสาวอัญชลี เด่นดวง
5055
งานตรวจอนุมัติ (เงินฝากถอนคืน)
นางสาวราตรี จรดล
5052
งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)
นายตรีรัตน์ รื่นเริง
5056
งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)
นางชนัญชิดา สายทองเยิ้น
5056
งานรับเงิน (เงินจากนักศึกษา)
นายจักรพันธ์ ปลื้มภิรมย์
5056
งานรับเงิน (เงินรายได้อื่น)
นางสาวจิราภรณ์ สาคร
5057
38

กองคลัง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

งานจ่ายเงิน (เงินอุดหนุนทั่วไป)
นางสาวเบญจมาศ อรชร
5058
งานจ่ายเงิน (รายได้ของมหาวิทยาลัย)
นางสาวทิมาพร ภูนามมา
5058
งานด้านสวัสดิการ (ข้าราชการ), (ประกันสังคม)
นางสาวดวงกมล ชลายนนาวิน
5057
งานบัญชีด้านปิดงบการเงิน
นางสาววันวิสา ยิ้มประเสริฐ
5059
งานบัญชีด้านรายจ่าย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
นางสาวณฐยา ศัลย์วิวรรรธน์
5059
งานบัญชีด้านรายรับ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
นางสาวนุชจรีย์ กล�่ำเจริญ
5059
งานบัญชีด้านรับ-จ่าย (เงินอุดหนุนทั่วไป)
นางสาวเนตรชนก ติวสันต์
5059
งานงบเดือน
นางสาวมนัสสิริ แดงโชติ
5052
นายสิทธิชัย ศรีธนางกูล
5052
งานพัสดุ
0 2244 5110-4
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวปิยะดา ปุรัษกาญจน์
5111
งานเลขานุการและธุรการ
นางสาวภัสนันท์ ผังรักษ์
5110
งานระบบทะเบียนพัสดุ
นายนราวุฒิ เกษศิริ
5112
นายไสว แก้วพวง
5112
งานระบบทะเบียนพัสดุ
นายธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร
5114
งานจัดซื้อจัดจ้าง
นายอุดมศักดิ์ สารกลิ่น
5113
นางสมาพร ศุภศิลป์
5114
นางสาวอรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
5110
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โทรสาร

0 2668 7464

อีเมล

กองคลัง
หน่วยงาน

นางสาวอมรรัตน์ แก้วคง
งานโครงการ รมป.
นางสาวสิริพร อ่วมจันทร์

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
5113

โทรสาร

อีเมล

5919

กองนโยบายและแผน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

กองนโยบายและแผน
0 2244 5250-9
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและแผน
ผศ.ธิดารัตน์ ค�ำยัง
5255
เลขานุการ
นางสาวจินดาพร จินดามรกฏ
5250
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน		
นางสาวณรัสนันท์ ร้อยสี
5252
นางสาวชลธิชา โคตรบึงแก
5253
นางสาวสุดารัตน์ พุทธิรังสี
5254
นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ
5256
ดร.พิมพ์กมล เกษแก้ว
5256
นายณัฐภัทร์ เชาวน์เกษม
5257
นายทรงเกียรติ ระลึกมูล
5258
นางสาวกรรณิกา พันนุรัตน์
5259
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โทรสาร

อีเมล
plan@dusit.ac.th

กองบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน
กองบริหารงานบุคคล

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

Line Official

0 2244 5151–6,
0 2244 5150 @hrsdu
5158-9
ผู้อ�ำนวยการ				
เลขานุการ				
งานธุรการและสารบรรณ
5151
งานการฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหาร
5151
งานขอหนังสือเดินทางต่างประเทศ
5151
งานขอพระราชทานเพลิงศพ
5151
งานรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
5152
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
งานจ้างและต่อสัญญาจ้าง
5158
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบรรจุและแต่งตั้งเป็น
5152
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
5158
สายวิชาการ
5155
งานเลื่อนวิทยฐานะครู
5152
งานแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
5152
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงขึ้น
งานปรับเปลี่ยนสายงาน (สายบริการ) 5152
งานเสนอชื่อเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น 5152
งานฐานข้อมูลและระบบ
5153
สารสนเทศบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
5153
งานเงินเดือนและค่าจ้าง
5153
(ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�ำ/
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
ระบบงานอบรม/พัฒนาบุคลากร
5153
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
5153
ของบุคลากร (เงินสงเคราะห์)
งานทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร 5154
งานข้าราชการบ�ำนาญ
5154
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กองบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

งานอัตราก�ำลังสายสนับสนุน
5154
งานย้ายสังกัด และเปลี่ยนต�ำแหน่ง
5154
งานแต่งตั้งผู้บริหาร
5154
งานเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
5154
งานจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
5152
งานต่อสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
5152
กรอบอัตราก�ำลังสายวิชาการ ต�ำแหน่งครู/ครูผู้ช่วย 5155
งานปรับเปลี่ยนสายงาน (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) 5155
งานการลาทั่วไปและการลาออก
5155
งานบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
5155
งานศึกษาต่อของบุคลากร
5156
งานอัตราก�ำลังสายวิชาการ
5156
งานต่อเวลาราชการ (ข้าราชการ)
5156
งานจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ
5156
งานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 5156
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5156
งานคัดส�ำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
5156
งานเงินเดือนและค่าจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) 5156
งานหนังสือรับรองการท�ำงานและเงินเดือน
5158
งานสินเชื่อสวัสดิการ
5158
งานรับสมัครกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
5158
งานจ้างที่ปรึกษาอธิการบดี/ที่ปรึกษาหน่วยงาน
5158
งานสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (เข้างานใหม่) 5158
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โทรสาร

Line Official

กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 2 ชั้น 4)
0 2244 5192-3
0 2243 6664
studentaffairs@dusit.ac.th
ผู้อ�ำนวยการ
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
5006
งานเลขานุการและธุรการ
นางสาวศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ
5192-3
นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ
5192-3
งานเลขานุการ/ขออนุมัติโครงการ
นางสาวยุพาพิน พรไชยะ
5193
นางสาวนิรมาน ชื่นศิลป์
5192-3
งานกิจกรรม/งานกีฬา
นายอ�ำนวย วงศ์ประทุม
5192-3
กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 2 ชั้น 3)
5190-1
เลขานุการ/งานสวัสดิการนักศึกษา/
งานกิจกรรม
นางทิวาภรณ์ ค�ำแก้ว
5190-1
นายยุทธการ วัดปาน
5190-1
เลขานุการ/งานวินัยนักศึกษา/
งานกิจกรรม
นายอุดมวิทย์ วันกุมภา
5190-1
งานสวัสดิการนักศึกษา/
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายชัยวัฒน์ สมรส
5190-1
กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 2 ชั้น 2)				
องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา
5194
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กองอาคารและสถานที่
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

กองอาคารและสถานที่
ผู้อ�ำนวยการกองอาคารและสถานที่
นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย
ส่วนงานสถาปนิก
นายอนิรุทธิ์ แป้งประสิทธิ์
นายอภิรัตน์ แก้วเพชรสมุทร
วิศวกรโยธา
นายสกล โพฉลาด
นายวิสาร บุญรุ่งศิริธร
นายชาคริช รอดอ�ำพัน
นายกิตติ พรมแสง
วิศวกรไฟฟ้า
นายชุมพล สุขีภาค
ส่วนงานเลขาและธุรการ
นางสาวอาริสาร์ ธาราภูมิภานุพัฒน์
นางสาวฐิติพร โพธิวรรณ
ส่วนงานธุรการ (แจ้งซ่อม)
นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนบ�ำรุง
ส่วนงานโยธา/อาคาร
นายยงยุทธ วุฒิชัย
ส่วนงานช่างระบบ/บ�ำบัดน�้ำเสีย
นายนุวง วัฒนสาร
ส่วนงานช่างไฟฟ้า
นายยุทธพล ค�ำนอก
ส่วนงานช่างปรับอากาศ
นายสุทธิพงษ์ หาเม็ดดี
ส่วนงานช่างไม้
นายพรณรงค์ บริบูรณ์

0 2244 5085-6

5121
5087
5087
5123
5086
5087
5087
5087
5085
5086
5133
5120
5124
5131
5127
5129
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โทรสาร

0 2244 5089

อีเมล

กองอาคารและสถานที่
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ส่วนงานช่างประปา
นายพรณรงค์ บริบูรณ์
5128
ส่วนงานช่างเหล็ก/เชื่อม
นายส�ำเร็จ พันธุ์กุ่ม
5130
ส่วนงานโทรศัพท์
นายทองอินทร์ ถูกธรรม
5099
ส่วนงานรักษาความปลอดภัย				
ประตูที่ 1 (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) 5135
ประตูที่ 2 (โรงแรมสวนดุสิตเพลส)
5136
ประตูที่ 4 (อาคาร 10)
5137
ประตูที่ 5 (ถนนราชวิถี)
5138

กองประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน
กองประชาสัมพันธ์

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5100-5,
0 2244 5555

โทรสาร
0 2244 5103

ผู้อ�ำนวยการ
นายไพศาล คงสถิตสถาพร
5105
Service Center
0 2244 5555
(อาคารส�ำนักงานมหาวิทยาลัย)			
นายธีรพจน์ จินดาเดช
5922
งานธุรการ
นางสาวมีนา แนมขุนทด
5923
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ (อาคาร 3 ชั้น 1)
นางสาวอลิศ พันธ์พรสม
5105
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อีเมล
sdu_pr@yahoo.com
sdu_pr@dusit.ac.th

กองประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

งานเผยแพร่ข่าวทาง website
นายสรรค์วเรศ กระต่ายทอง
5103
งานวงจรปิด/ถ่ายภาพ
นายพศิน อินทา
5103
นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี
5103
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ (อาคาร 2 ชั้น 1)
งานจดหมายและงานบันทึกวิดีโอ
นายตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด
5100
งานสื่อมวลชนสัมพันธ์/งานข่าว
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆพรหม
5101
งานผลิตสื่อและเผยแพร่
นายพงส์ปภาพ นาคเวช
5104
นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร
5104

ส�ำนักบริหารกลยุทธ์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักงานบริหารกลยุทธ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
รศ.เทื้อน ทองแก้ว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลยุทธ์
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ส�ำนักงานอ�ำนวยการ
นายวัฒนวุฒิ ช้างชนะ
นางวิพาพร ลาภเกษร
นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์
นางฝนทิพย์ ฉัตรพิริยกุล

0 2244 5271 - 3
0 2244 5598 - 5599
5938
5271
5272
5598
5599
5273
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โทรสาร

อีเมล

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0 2244 5171-5,
0 2244 5234-5
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.อัังค์์ริิสา แสงจำำ�นงค์์
5171
เลขานุการ
นางสาวรัตติการณ์ ค�ำแก้ววันดี
5171
รองผู้อ�ำนวยการ
นางสาวจิตราพร จันทรกูล
5235
หัวหน้าส�ำนักงานอ�ำนวยการ
นางสาววาสนา จันทร์จ่าย
5173
งานอ�ำนวยการและสื่อสารองค์กร
5172
งานส่งเสริมวิชาการ
5173
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล 5234-5
งานตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษา
5175
งานบริการหน้าเคาน์เตอร์
5174
งานขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์
5467
เครื่องช่วยสอน
นายวิโรจน์ พยัคพันธุ์
5126

โทรสาร
0 2244 5176

อีเมล
registsdu@gmail.com

ส�ำนักกิจการพิเศษ
หน่วยงาน
ส�ำนักกิจการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจการพิเศษ
ดร.สุทัน มุมแดง
หัวหน้าส�ำนักงานอ�ำนวยการ
นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5370-8
5371
5378

47

โทรสาร
0 2243 5779

อีเมล
oba_sdu@dusit.ac.th

ส�ำนักกิจการพิเศษ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

กลุ่มงานนโยบายและแผน				
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
นางแก้วตา ยอดไทย
5372
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานการตลาด 5372
งานเลขานุการ/งานประกันคุณภาพ
5370
งานสารบรรณ
5375
กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน
นางสาวชลิดา โสมสนวนนอก
5376
การเงิน/การบัญชี/จัดซื้อ-จัดจ้าง
5374
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางสาวสุนิสา อนะมาน
5377
งานบุคคล/งานสัญญาจ้าง
5373

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2244 5301,
02 244 5242
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
5224
เลขานุการ
นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย
5227
รองผู้อ�ำนวยการ
ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ
5303
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โทรสาร

อีเมล
-

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

รองผู้อ�ำนวยการ
นางจ�ำนรรจา พลอยมุกดา
5449
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
นายธีรบุญ เดชอุดม
5312
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม
5242
ส�ำนักงานอ�ำนวยการ
0 2244 5301
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์
5306
งานสารบรรณ 		
นางสาวอภิญญา รัตนประพันธ์
5301
งานประกันคุณภาพ
นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย
5227
งานห้องประชุม และบริการอาหารว่าง
นางสาวจิราพร ภิญญากรณ์
5306
งานประชาสัมพันธ์		
นางสาวรสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย
5308
งานบริการพิมพ์		
นายจ�ำรัส อนุพันธ์
5317
งานบริการห้อง Cafeteria
นางสาวศิริพร ธรรมศร
5326
งานดูแลอาคารและรักษาความปลอดภัย
นางสมยง สีมันตะ
5300
ฝ่ายห้องสมุด
0 2244 5321 0 2244 5319
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
นางสาวประดับศรี เนตรนี
5305
งานบริการยืม-คืน 		
นางวีณา พันธ์กุ่ม
5325
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 		
นางนงลักษณ์ ตั้งเสริมศักดิ์
5329
49

อีเมล

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 		
นางสาวกาญจนา กริ่งรัมย์
5321
งานจัดซื้อหนังสือ
นางจันทร์จิรา ทิลารักษ์
5319
งานฐานข้อมูลออนไลน์
นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง
5319
งานห้องผลงานวิชาการ
นางสาวบุบผา แสนค�ำ
5291
งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
นายศรีนคร ปัญญาคล่อง
5321
งานยืม-คืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษา
นางสาวรักขณาวรรณ์ ชูทอง
5319
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
0 2244 5233
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
นายไพฑูรย์ นามเสนา
5233
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
นางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว
5240
กลุ่มงานบริการและซ่อมบ�ำรุง
0 2244 5221
หัวหน้ากลุ่มงานบริการและซ่อมบ�ำรุง		
นายจักร ชมภูนุช
9480
ฝ่ายช่างเทคนิค/Notebook 		
นายอัมรินทร์ ธนารักษ์
5221
งานระบบกล้องวงจรปิด 		
นายพงศธร อินหนองฉาง
5229
ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
0 2244 5244
หัวหน้าฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
นายสนธยา แย้มเดช
5244
ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง
นายชัชวาลย์ ลาภเกิน
5244
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อีเมล

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้
ดร.เอื้ออารี จันทร
ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้
นายจิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์
ศูนย์ e-learning
หัวหน้าศูนย์ e-learning
ดร.อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ
กลุ่มงานบริการวิชาการ
ห้วหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ทับมณี
ฝ่ายบริการวิชาการ
นางสาววรรณภรณ์ นุชเจริญ

โทรสาร

อีเมล

0 2244 5460
5460
5460
0 2244 5315
5315
0 2244 5220

0 2668 7136

5223
5226

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ
งานเลขานุการ/ส่วนงานตรวจสอบ
นางสาวเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย
นางสาวพัทธ์รวิน นัทธ์วรพงศ์

โทรสาร

0 2244 5214-7 0 2244 5217
5215
5214
5216
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อีเมล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
0 2244 5280-4
saraban-rdi@dusit.ac.th
ผู้อ�ำนวยการ
ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น
5282
yutthaya_yuy@dusit.ac.th
รองผู้อ�ำนวยการ
ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค 5282
paunpassanan_dec@dusit.ac.th
ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง
5282
jiraporn_rod@dusit.ac.th
หัวหน้าส�ำนักงานอ�ำนวยการ
นางสาวณยดา ทองศรี
5282
nayada_ton@dusit.ac.th
เลขานุการผู้อ�ำนวยการ
นายสุรัช จ้างประเสริฐ
5282
surat_jan@dusit.ac.th
งานอ�ำนวยการและบริหารงานทั่วไป				
งานสารบรรณ				
รับ-ส่งหนังสือหนังสือภายในและภายนอก
นางบุษบา เนกขัม
5280-1
busaba_nek@dusit.ac.th
นางสาวศศิธร ทองสถิ
5280-1
sasithon_tho@dusit.ac.th
งานพัสดุและการเงินด้านการวิจัยและนวัตกรรม				
งานพัสดุ
นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล
5283-4
panisara_yus@dusit.ac.th
งานการเงิน
นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์
5283-4
chalakorn_yoo@dusit.ac.th
งานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
งานสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund)
นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง
5280-1
napaporn_chi@dusit.ac.th
ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Fund)
นางสาวพีรดา พงษ์ทอง
5280-1
peerada_pon@dusit.ac.th
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์
5283-4
chalakorn_yoo@dusit.ac.th

52

สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
5042
witchaya_tiy@dusit.ac.th
ทุนภายนอกอื่น ๆ
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
5283-4
nichapas_tun@dusit.ac.th
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
นางบุษบา เนกขัม
5280-1
busaba_nek@dusit.ac.th
งานส่งเสริมเครือข่ายด้านการวิจัย
เครือข่าย SDU Research Club
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
5283-4
nichapas_tun@dusit.ac.th
เครือข่าย ทูตวิจัย
นางบุษบา เนกขัม
5280-1
busaba_nek@dusit.ac.th
จริยธรรมการวิจัย				
การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
นางสาวพีรดา พงษ์ทอง
5280-1
peerada_pon@dusit.ac.th
การวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
5280-1
nichapas_tun@dusit.ac.th
การวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางสาวนงนุช รุ่งสว่าง
5049
nongnuch_uta@dusit.ac.th
บริการด้านวิชาการและการวิจัย (RSU)
นางสาวธนาภา งิ้วทอง
5280-1
thanapa_nge@dusit.ac.th
งานเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
งานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
นางสาวนงนุช รุ่งสว่าง
5049
nongnuch_uta@dusit.ac.th
Journal of Multidisciplinary in Social Science
นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์
5042
witchaya_tiy@dusit.ac.th
งานวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย
ASEAN Journal of Education
นางสาวธนาภา งิ้วทอง
5280-1
thanapa_nge@dusit.ac.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

งาน อพ.สธ.-มสด.
นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
5285, 5288
งานบริหารนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจ
งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง
5280-1
งานอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย 5285 , 5288
งานพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
5286-7

อีเมล
oratai_kok@dusit.ac.th
napaporn_chi@dusit.ac.th
oratai_kok@dusit.ac.th
akanid_ler@dusit.ac.th

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการ
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
เลขานุการ
นางสาวศิริพร ผิวขม
หัวหน้าส�ำนักงาน
นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ
กลุ่มงานภาษา
กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5260-2

โทรสาร

อีเมล

0 2244 5261 ilacsuandusit@gmail.com

5262, 5351
5261
5262
5260, 5261			
5350, 5351
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สถาบันขงจื่อ
หน่วยงาน

สถาบันขงจื่อ *สุพรรณบุรี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน
Mrs. Xiao Hong
เลขานุการ
นางสาวภัณฑิรา ซอมรัมย์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย
ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ
เลขานุการ
นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์
สถาบันขงจื่อ (ห้องสมุด)

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

0 3596 9624

อีเมล

6608
6608
6607
5260 *กรุงเทพฯ
6646

สวนดุสิตโพล
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

สวนดุสิตโพล
0 2244 5210-3
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการสวนดุสิตโพล
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
5004
เลขานุการที่ปรึกษาฯ
นางสาวนลินรัตน์ ชูธรรม
5269
ประธานสวนดุสิตโพล
ดร.ณัฐพล แย้มฉิม
5498
เลขานุการประธานสวนดุสิตโพล
นางสาวพิมพ์ชนก สีหา
5208
งานบริการวิชาการ
นางสาวพบรัก แย้มฉิม
5277
นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร
5490

โทรสาร

อีเมล

0 2244 5600-1 suandusitpoll@dusit.ac.th
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สวนดุสิตโพล
หน่วยงาน
งานวิเคราะห์และประมวลผล
นางสาวมฤริณทร์ แตงน้อย
งานการเงิน-บัญชี
นางสาวพรใจ แก้วสุข
งานสารบรรณ
นายวัชระ ประสาทแก้ว

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

5484
5213
5210

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ (Home Bakery) 0 2244 5440
0 2244 5440
ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
5447
เลขานุการ		
นางสาวสุภาวิตา สมใจ
5444
เจ้าหน้าที่สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
5440, 5442
ORDER/สั่งขนม
5458-9

56

Line Official
@homebakery

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

0 244 5080-2
5081-2

โทรสาร

Line Official

0 2243 9113

@sdubooks

ผู้อ�ำนวยการ
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
5082
รองผู้อ�ำนวยการ
นายประพันธ์ ประสพวัฒนา
5083
กลุ่มงานกราฟฟิคไซท์
ส�ำนักงาน อาคาร 11 ชั้น 1
นางสาววิสา มีพฤกษ์
5080
ส�ำนักงาน/ห้องออกแบบ
นางสาวศรีวรรณ พูลต่าย
5081
ห้องผลิตสิ่งพิมพ์
นางสาวภณิดา โพธิพิทักษ์
5079
กลุ่มงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ์
0 2244 5420-5 0 2243 5984
หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวศรันยา ฟูเผ่า
5420
ฝ่ายธุรการ
นางสาวสุชาดา ไตรพรหม
5421
ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เลี้ยงใจพานิช
5420
ฝ่ายคลังสินค้า
นางสาวจันทร์รวี ลบแย้ม
5423
ฝ่ายผลิต
นางสาวสุมณฑา นามวงษ์
5422
หน้าร้าน
นายชีพพงษ์รัชณ์ บุบผาชาติ
5425
ร้านถ่ายเอกสาร (ส�ำเนาพลัส)
5428
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
นายโชคลาภ เซ็งแซ่
6660-1
นายบุญขวัญ อินทร์ศร
6662
นายพนม บุตรศรี
6663
57

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
(อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
เลขานุการ
งานบริการอาคารสถานที่
นางสาวเอมอร ศรีเกษม
การเงิน
นางสาวศรัญญา สิทธิดา
งานบัญชี
นางสาวสรวงสุดา ชุมทอง
งานสารบรรณและงานบุคคล
นางสาวพัชรี น�้ำค้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์
นายนเรศ โพธิ์เจริญ
งานฝึกอบรม
นายจักรกฤช จ้อยขุน
งานฝึกอบรม
นางสาวสุมาลี ฉายปัญญา
งานฝึกอบรม
ดร.ดรุณี แก้วม่วง
งานโสตทัศนูปกรณ์
นายนเรศ โพธิ์เจริญ
ร้านกาแฟ 189 café
นางสาวสิริพร จุลสุคนธ์

0 2241 6543-5
6910, 6911
6914
6900
6901-2
6903-4
6905
6906
6907
6908
6909, 6915
6930
5794
6908
6919
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โทรสาร
0 2668 9411

เว็บไซต์
www.hcdsuandusit.dusit.ac.th

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
ผู้อ�ำนวยการ
ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์
ผู้จัดการ
นางสุภัทรสจี สายวงศ์ฝั้น
เลขานุการ
นางสาวอังคณา สีหะวงษ์
นายวิกรานต์ ผดุงวิเชียร
นางสาวกัลยาณี ชัยลิ้นฟ้า

0 2244 5660-4

โทรสาร
0 2244 5665

อีเมล
sduatc@hotmail.com

5664
5662
5663
5660
5661

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

0 2244 5391-2
5391-2

0 2244 5390

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
(ในมหาวิทยาลัย)
ผู้จัดการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
เลขานุการ
นางสาวยุพยง วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่บุคคล
นายธนพล ภัทรสัจจานันท์
นางสาวบุษยมาส แก้วเจริญ  
ฝ่ายส�ำนักงาน (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
นางสาวปนิตา จรจรัญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิสา รักพงษ์ไทย
ฝ่ายฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาววิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์

5388, 5395
5395
5395
5395
5391-3
5394
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อีเมล
sdu_chefschool@hotmail.com

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวภัทริยา คร้ามอยู่
5397
ฝ่ายเทคนิคงานระบบและซ่อมบ�ำรุง
นายปุณชัย บุญสม
5398
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นางสาวนุสรา อินแขก
5398
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)			
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 และชั้น 4
นายนทีพล ตันติสง่าวงศ์
9448
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
ห้องปฏิบัติการ ชั้น 6-7
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องทดสอบทางประสาทสัมผัส
นางสาวนุสรา อินแขก
5398

โรงแรมสวนดุสิต เพลส
หน่วยงาน
โรงแรมสวนดุสิต เพลส
ผู้จัดการ
นางสาวอัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย
จองห้องพัก
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายขาย
ห้องอาหารดุสิตา
ซักรีด

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

0 2241 7571-80

0 2243 6898-9

7-1101
7-1001-4
7-1540
7-1103, 1118, 1119
7-1524
7-1108, 1539
7-1117, 1302
7-1530

0 2244 6899
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อีเมล
dusitplace@dusit.ac.th

โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต)
ผู้จัดการ
นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ�่ำไพร
แผนกบุคคล
แผนกจัดซื้อ
แผนกสโตร์
แผนกรับสั่งอาหาร
แผนกผลิต
ครัวสวนดุสิต อาคาร 11
ครัวสวนดุสิต อาคาร 12
สวนดุสิตเดลิเวอรี่
น�้ำจิ้มสุกี้ ครัวสวนดุสิต

0 2244 5400-4

โทรสาร
0 2243 8794

อีเมล
sdkitchen.295@gmail.com

5402
5400
5403
5419
5404
5405
5407
5409
0 2244 5900
086 4295874, 0935959475 *ศูนย์ล�ำปาง

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
นางสาวฐาริตา พูลพ่วง
ส�ำนักงาน แผนกบัญชี, แผนกบุคคล
หัวหน้าส่วนงานสระว่ายน�้ำ
นายชวัลวิทย์ บ้านพรวน
สระว่ายน�้ำ
ฟิตเนส
นวดแผนไทย

0 2244 5433 / 5433
5436
5433
5433
5437
0 2243 7210 / 5430
0 2244 5435 / 5435
0 2241 7273 / 7-1109
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โทรสาร

อีเมล
fitnesssdu@gmail.com

บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จ�ำกัด
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

บริษัท โรงสีช้าวสวนดุสิต จ�ำกัด
ส�ำนักงาน
นางแก้วตา ยอดไทย

0 2244 5372

โทรสาร

อีเมล

5372

โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
หัวหน้าโครงการ
ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

0 2244 5810

0 2668 9622

5810

อีเมล
sdumusicschool@gmail.com
pittha_pho@hotmail.com

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป					
ผู้จัดการ
ผศ.ดร.กนกกานต์์ วีีระกุุล
6692
035-969625
ส�ำนักงาน
6693, 6694
ส�ำนักงานโรงเนย
6640
ส�ำนักงานขายบริษัทสวนดุสิตเทรดดิ้ง 5380
น�้ำดื่มดุสิตา
5380
SD Suan Dusit
065 297 8559
suandusit.trading@gmail.com
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วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 3596 9630-3
0 3596 9634-5
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
6601
เลขานุการ
นางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ
6610
นางสาวชนัญชิดา อยู่เดช
6610
ส�ำนักงานวิทยาเขต 				
ผู้อ�ำนวยการ
ดร.กวิตา ปานล�้ำเลิศ
6602
เลขานุการ
นางสาวอรทัย อรุโณทัย
6628
กองกลาง				
ผู้อ�ำนวยการ
นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน
6603
งานธุรการและสารบรรณ
6600
0 3596 9620-2
งานนโยบายและแผน
นายเอกพจน์ โพธิ์ศรี
6625
งานประกันคุณภาพ
นางสาวลาวัลย์ ขาวบริสุทธิ์
6625
งานบุคลากร
นางสาวกัญชลิกา บุญภิบาล
6627
งานพัสดุ
นางสาวชัชฌาพร กลางโฉม
6623
งานการเงิน
นางสาวจุฑารัตน์ จิ๋วสง่า
6624
งานพาหนะ
นายโสทร โอสธีรกุล
6626
งานประชาสัมพันธ์
นายบัญชา ภูมิดี
6647
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วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

กองบริการนักศึกษา				
กลุ่มงานธุรการ
นางธนิยา วรรณพงษ์
6604
กลุ่มส่งเสริมและบริการสุขภาพนักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ เสมอ่วม
6622
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
6650
สร้างการมีส่วนร่วม			
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- งานวิชาการ
นางสุพัชชา โพธิ์ศรีทอง
6609
- งานทะเบียนนักศึกษา
นางสาวชนันภรณ์ โตประยูร
6647
กลุ่มงานการจัดการความรู้
ว่าที่ร้อยตรีชวนชม เอี่ยมสะอาด
6628
กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				
- งานห้องสมุด
นางสาวดลนภา รามุข
6633
- งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
นายปริญญา หนูนุรัตน์
6644
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางธนิยา วรรณพงษ์
6651
กองอาคารและสิ่งแวดล้อม				
ผู้อ�ำนวยการ
นายเฉลิมชัย แสงอรุณ
6605
งานส�ำนักงานและเลขา
นางสาวศศิรดา สุกสีเหลือง
6605
งานอาคารสถานที่				
ซ่อมบ�ำรุง
นายบรรจง วัฒนสาร
6605
นักการภารโรง/แม่บ้าน
นางสาวทิพวรรณ ยิ่งไพฑูรย์
6605
64

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

งานรักษาความปลอดภัย
นางสาวณัฐธยาน์ เสาวลักษณ์
งานสวนและภูมิทัศน์
นายธนากร บุญกล�่ำ
งานอาชีวอนามัยและรักษาความปลอดภัย
นายธนาวินด์ ยุวนะเตมีย์
โครงการอาคารที่พักบ้านสวนดุสิต
ผู้จัดการหอพักบ้านสวนดุสิต
ส�ำนักงานบ้านสวนดุสิต
อาคารปราโมทย์ 3
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 1 (front)
อาคารปราโมทย์ 1
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 1 (ห้องเวร)
อาคารปราโมทย์ 1
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 2 (front)
อาคารปราโมทย์ 2
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 2 (ห้องเวร)
อาคารปราโมทย์ 2
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 3 (front)
อาคารปราโมทย์ 3
- งานบริการนักศึกษาหอพัก 3 (ห้องเวร)
อาคารปราโมทย์ 3
ศูนย์บริหารกาย
อาคารสระว่ายน�้ำศิลปอาชา
โครงการอาหารกลางวัน 1
โฮมเบเกอรี่ 1
อาคารสวนแก้ว 1
โฮมเบเกอรี่ 2
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
นางสาววิภาวรรณ สวยทอง

โทรสาร

6605
6605
6605
6606
6638

035-969623

6634
6635
6636
6637
6632
6639
6621
6655
–
6643
–
6641

035-969623

6614
65

อีเมล

ศูนย์การศึกษา ล�ำปาง
หน่วยงาน
ศูนย์ล�ำปาง

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
054 228 016
054 228 019

โทรสาร
0 54228 019

อีเมล
dusitlampang@hotmail.com

ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ดร.ขวัญนภา สุขคร
6501
เลขานุการ		
นางสาวพัชพร วิภาศรีนิมิต
6508
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์
นางสาวสุนทรี ศรีไทย
6546
ส�ำนักงานศูนย์การศึกษา				
งานธุรการและงานสารบรรณ
นางสาวสุภาภรณ์ เรืองยศ
6500
ประสานงานวิชาการและงานทะเบียน
นางจรัสศรี พุทธวงค์
6500
ฝ่ายพัสดุ
นายไผทเทพ ตุฑานนท์
6545
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายปองภพ เรืองยศกร
6506
ฝ่ายวิทยบริการ
นายสันติภาพ พัฒนบวรวงศ์
6509
Contact Center
นางณัฐสุดา อัคนิวรรณ
6507
ห้องพักอาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป
นายสิทธา พงษ์ศักดิ์
6543
ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางสาวประวิชญา แข่งขัน
6503
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ศูนย์การศึกษา ล�ำปาง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ
นางสาวฐิติวรฎา ใยส�ำลี
ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
นางสาววรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล
ส�ำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 1
นางสาวดวงฤดี ก�ำลังมาก
ส�ำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2
นางนิตยา เทพนามวงศ์
ส�ำนักงานละออพลัส ชั้น 4
นางสาวธีรวรรณ ทังจินดาสวัสดิ์
งานวิชาการและงานทะเบียนประถมศึกษา
นางดวงเดือน วรรณกูล
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางภาธิณี นิธุรัมย์
ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย
นายเทวัญ ทองกิ่ง
ห้องพยาบาลและสระว่ายน�้ำ
นายยุทธนันท์ ชีวะเจริญ
ส�ำนักงานอาคารสถานที่
นางสาวนิติรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ครัวสวนดุสิต
นางสาวปิยพร ร่มแสง
ส�ำนักงานหอพักนักศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์มั่นวงศ์
นายธนิธัต อิ่นชัย
ส�ำนักกิจการพิเศษ (ห้องพยาบาล+สระว่ายน�้ำ)
นายยุทธนันท์ ชีวะเจริญ

โทรสาร

อีเมล

6505
			

6504
6540
6532
6536
6535
6534
6537
6544
6547
6550
6560
6530
6544
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ศูนย์การศึกษา หัวหิน
หน่วยงาน
ศูนย์หัวหิน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 3252 2510,
0 3252 3017

โทรสาร
0 3252 2509

อีเมล
saraban-hhq@dusit.ac.th

ผู้อ�ำนวยการศูนย์
นางสาวปรีดา แซ่เล้า
6700
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์
ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ
6702 , 6703
ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน				
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายนาวา สนสนิท
6708
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง
6707
ฝ่ายการเงิน
นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองค�ำ
6705
ฝ่ายเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ
6709
ฝ่ายเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวพรทิวา ดิษฐบุตร
6709
ฝ่ายห้องสมุด
หม่อมหลวงฐิติรัตน์ จักรพันธุ์
6706
ฝ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา
นางสาวสิรี อ่วมพ่วง
6704

68

ศูนย์การศึกษา นครนายก
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์นครนายก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ
นางธมลวรรณ เปรมศรี
เลขานุการและหัวหน้าส�ำนักงาน
นางนฤมล โพธิ์ชัย
ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ
นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ
ฝ่ายงานบุคคลและยานพาหนะ
นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน
งานสารสนเทศ และ
Online Learning room 13, 25
นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา
งานกิจการพิเศษ
นางเอมิกา รัตนมาลา
งานประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา
นางสาวบุษยมาศ จิตต์สุนทร
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นางสาวคนิตฐา ปิ่นทอง
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายจักรพันธ์ อบอวล
ห้องสมุดและวิทยบริการ
นายวรฤทธิ์ อุจาวาที
ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย
นายอรรถพล โง่นเขาแดง

0 3732 1590
6400
6401
6406
6405
6402
6405
6406
6402
6405
6404
6404
6416
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โทรสาร
0 3732 1591

อีเมล
suandusit.nayok@gmail.com

ศูนย์การศึกษา ตรัง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์ตรัง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
เลขานุการ
นางสาวสุภาภรณ์ กะกา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.ธีรเดช รักไทย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง
นางสาวภาวินี จริงจิตต์
ฝ่ายทะเบียน
นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวธาราวรรณ พรมรัตน์
ฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสุธิดา ส่องช่วย
ฝ่ายการเงิน
นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ
ฝ่ายบัญชี
นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่
ฝ่ายบุคลากร
นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด)
นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล
ฝ่ายวิทยบริการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายศุภชัย พรหมราช
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง

07 5500 888
6801
6808
6802
6803
6806
6805
6805
6806
6812
6815
6841
6804
6818
6816
6800
6818
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โทรสาร
07 5500 885

อีเมล

ศูนย์การศึกษา ตรัง
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ฝ่ายพัสดุ
นายปกรณ์ รุ่งเรือง
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายเกียรติศักดิ์ เกิดศิริ
ฝ่ายยานพาหนะ
นางสาวสุภาภรณ์ กะกา
ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี
การประกอบอาหารและการบริการ
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
นางสาวอมรรัตน์ ท่าจีน
ครัวสวนดุสิตตรัง
นายตรีชาต ชลธาร
หอสวนดุสิตตรัง
นางสาวอรนลิน พลพละ

โทรสาร

อีเมล

6809
6807
6808
6814
6814
6843
6813
6817
6845
06 6165 1628
6850

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์สนเทศฯ
ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ
เลขานุการ
นางสาวอมรา เหมพิทักษ์
ส�ำนักงาน

0 2244 5198-9
5198
5198
5199
71

โทรสาร

อีเมล
guidance@dusit.ac.th

งานยานพาหนะ
หน่วยงาน
งานยานพาหนะ
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
นางสาวกานดา ธาราภูมิ
เลขานุการ
นางสาวสุภัชตา จันทร์บ้านโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุทัตตา มะวรคนอง
นางสาวณัฐภัสสร รอดดารา
พนักงานขับรถ

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5090-3

โทรสาร

อีเมล

0 2244 5090

5091
5090, 5092
5090, 5092
5090, 5092
5093

ห้องพยาบาล
หน่วยงาน
ห้องพยาบาล
นางดวงรัตน์ แจ้งเสมอ

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

อีเมล

5195-6

งานอนามัยและสุขาภิบาล
หน่วยงาน
งานอนามัยและสุขาภิบาล
ที่ปรึกษางานอนามัยและสุขาภิบาล
ส�ำนักงาน
ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
นางสาววนิดา คงคาโชติ
นางสาวทัศนีย์ อินทร์วิมล
นางสาวเจนจิตรา ภูผิวฟ้า

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5139
5444
5400
5400
5400
72

โทรสาร

อีเมล

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้จัดการ
ผศ.วันธณี สุดศิริ
ฝ่ายธุรการ-เงินฝาก
นางสาวสุธิดาวดี ทับทิม
ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวอิงธุอร เมืองรมย์
ฝ่ายบัญชี
นางสาววารี โต๊ะดี

โทรสาร

0 2244 5470-1

อีเมล
sud-cop@dusit.ac.th

5471
5470
5471
5470

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จัดการ
นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ
ฝ่ายธุรการ
นางสาวญาณะพัชญ์ จิระมงคลวิทย์
ฝ่ายบัญชีการเงิน/ข้อมูลสมาชิก
นางสาวนริสา จักษุพันธ์

0 2244 5472-4
5474
5472
5473
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โทรสาร
0 2244 5472

อีเมล

ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

เว็บไซต์

ห้องประชุมในมหาวิทยาลัยฯ				
อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1
5930
อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2
5931
ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์
5932
ห้องประชุมล�ำพอง 1
5933
ห้องประชุมล�ำพอง 2
5934
ห้องประชุมล�ำพอง 3
–
ห้องประชุมปิ่นน้อย
5308
ห้องประชุมลิขิต 1
7-1100
ห้องประชุมลิขิต 2
–
ห้องประชุมเรวดี
5047
Suan Dusit The Open
5599
ห้อง SDU Online Learning
roombooking.dusit.ac.rh

ธนาคารในมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
ธนาคารกรุงเทพ

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
0 2244 5289 / 5289
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โทรสาร

อีเมล

Café ในมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน

ติดต่อ/หมายเลขภายใน

โทรสาร

Café by HOME
Poll Café
189 Café ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
Café Amazon

0 2244 5448
0 2244 5269
09 5919 9449
0 2241 2272

5448
5269
5919

อีเมล

ร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน
ร้าน U-store
ร้าน A-store

ติดต่อ/หมายเลขภายใน
06 3807 8709
08 1116 8286
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โทรสาร

อีเมล

