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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

โทรศัพทอัตโนมัติ ประสานมิตร/องครักษ
02-649-5000
โทรศัพทอัตโนมัติ องครักษ
037-395-536-9
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายธีระชัย เชมนะสิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศ.พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายชุมพล พรประภา
ศ.ดร.ณรงค สาริสุต
ศ.นพ.ดร.ประเวศ วะสี
นายพศวัจณ กนกนาก
นายพินิจ จารุสมบัติ
พล.ต.ต.พีรพันธุ เปรมภูติ
ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตูจินดา
ดร.รวีพร คูหิรัญ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นายสำราญ ถาวรายุศม
นายโสภณ สุภาพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง
อธิการบดี
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

15621

02-649-5510

somchaii@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
ผศ.ดร.มะยูโซะ กูโน

11533

mayuso@swu.ac.th

15929

pansiri@g.swu.ac.th

กรรมการ ประเภทสภาวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานศิริ พันธุสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
รองอธิการบดีฝายวินัยและกฎหมาย
ritticha@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

27099

somphop@g.swu.ac.th

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
or-tip@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
ผศ.ดร.อัญชลี จันทรเสม

16050

anchalej@g.swu.ac.th

11088

pathomthatch@g.swu.ac.th

ผูอำนวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ
ผูอำนวยการสวนทรัพยากรบุคคล
15630

02-649-5664

worawut@g.swu.ac.th

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปยะชน

15112

02-649-5212

chinalai@swu.ac.th

ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี

12420

danulada@swu.ac.th

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

11254

srirath@swu.ac.th

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ

รศ.วาที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

ittiporn@g.swu.ac.th

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม

laddawal@g.swu.ac.th

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานมหาวิทยาลัยรับใชสังคม
รศ.ดร.ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ

chanwitt@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานกฎหมาย
ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ
นายพงษสวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานวัฒนธรรมและพิธีการ
อ.จันทรทิพย ลิ่มทอง

15006

jantip@swu.ac.th

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานบริหารพัสดุและการคลัง
รศ.สุภา ปานเจริญ

suphapan@swu.ac.th

ผูบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

somchaii@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-262-1736
โทรสาร 02-260-0129
เลขานุการ
นายกฤตติน จงควดี

15621

02-649-5510

krittin@g.swu.ac.th

รองอธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุสุวรรณ

15929

pansiri@g.swu.ac.th

15717

nutsaral@g.swu.ac.th

เลขานุการ
นางนุสรา มวงคง
รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม

laddawal@g.swu.ac.th

เลขานุการ
น.ส.รุจิรา วงควุฒิอักษร

15930
15735

rujirawo@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

15640

02-649-5673

pritsu@g.swu.ac.th

เลขานุการ
นางบุปผชาติ ตรีทศ

12348

buppach@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝายองครักษและพัฒนากายภาพ
ผศ.วาที่รอยตรี ดร.กิตติคุณ รุงเรือง

kittikoo@g.swu.ac.th

เลขานุการ (องครักษ)
น.ส.วิพฒ
ั น โยทัยเคลื่อน

21016

wipat@g.swu.ac.th

12129

busaras@g.swu.ac.th

เลขานุการ (ประสานมิตร)
น.ส.บุศรา สราคำ
รองอธิการบดีฝายวินัยและกฎหมาย
ผศ.ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง

ritticha@g.swu.ac.th

เลขานุการ
น.ส.กีรติกัณฑ ขัติวงศ

11468

keratikun@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม
รศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต

15657

02-649-5676

cholvit@swu.ac.th

15661

02-649-5677

daraneen@g.swu.ac.th

15612

02-649-5687

wanlaya@g.swu.ac.th

เลขานุการ
นางดารณี ชมศิริ
โทรศัพท 02-258-9378
รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศธรรม
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-1011
เลขานุการ
นางปยภาณี เฮ็นทช

12290
15009

piyaphanee@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

12096

rawiwan@g.swu.ac.th

12093

raiwin@g.swu.ac.th

เลขานุการ
น.ส.ไรวินท ลียวัฒนานุพงศ
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.เบญจมาส วงศสัตยนนท

benjamat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด

chantana@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ

nutteerat@swu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพงษ คงประเสริฐ

nattapong@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-261-1512
ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม
รศ.ดร.ทพ.สรสัณห รังสิยานนท

sorasun@g.swu.ac.th

ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ

chaiwatchara@g.swu.ac.th

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.สุรีรัตน จีนพงษ
อ.วิไลกุล หนูแกว

sureeratc@g.swu.ac.th
wilaikul@g.swu.ac.th

ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
อ.ดร.ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ์

11274

yukolwat@g.swu.ac.th

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ

teerayut@g.swu.ac.th

ผูชวยอธิการบดีฝายองครักษและพัฒนากายภาพ
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด

dujduan@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วรพล อรามรัศมีกุล

voraphol@g.swu.ac.th

อ.ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน

setta@g.swu.ac.th

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน
ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

santit@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน

ชื่อ - ตำแหนง

ภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ ชั้น 2

ภายนอก/DID

e - mail
council@g.swu.ac.th

โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-1746
โทรสาร 02-260-2601
ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย

15301

02-649-5942

udomsri@g.swu.ac.th

หัวหนาฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางณัฐชา บุญชู

12795

natchab@g.swu.ac.th

นางอนุสรา ดิษวิเศษ

12792

anusara@g.swu.ac.th

น.ส.เนตรนภิส ใจการ

15309

02-649-5653

netnapit@g.swu.ac.th

น.ส.กฤตษทิพย สุนทราวัฒน

15309

02-649-5653

krittip@g.swu.ac.th

หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
น.ส.ธิดารัตน วงษพันธุ
น.ส.นิศาชล วิจารณวงศ

12793
12794

tidarat@g.swu.ac.th
nisachonw@g.swu.ac.th

น.ส.ปาริฉัตร เพชรานันท

12791

parichatphe@g.swu.ac.th

หนวยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท/โทรสาร 02-259-2219
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
นางมาเรียม ศิลธรรม

15635

02-649-5669

mariam@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภจิตรา วิจิตร

11521

น.ส.ศิริลักษณ คำมณี

15637

02-649-5671

siriluckkh@g.swu.ac.th

น.ส.จิตรลดา ขุนดี

15637

02-649-5671

jitlada@g.swu.ac.th

น.ส.วิลาสินี งามประเสริฐสุข

15637

02-649-5671

wirasinee@g.swu.ac.th

นายชยุตม ลีลาวิวัฒน

15637

02-649-5671

chayud@g.swu.ac.th

นายภวศิษฏ เมธาธีระนันท

11522

นายประกาศิต วิธานกรกุล

15637

02-649-5671

prakasit@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภาพร ใจสิงห

15637

02-649-5671

supspornj@g.swu.ac.th

นายสัญชัย เสริฐเมืองปก

15637

02-649-5671

sanchai@g.swu.ac.th

supachit@g.swu.ac.th

pawasit@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
สวนบริหารงานกลาง
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-4007
รักษาการแทนผูอำนวยการสวนบริหารงานกลาง
นายอดิศร แสงซื่อ
งานสารบรรณและบริหารทั่วไป ประสานมิตร

15699

02-649-5727

adisorn@g.swu.ac.th

หัวหนางานสารบรรณและบริหารทั่วไป
น.ส.นฤมล เมืองวงค

15685

นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ

15613

02-649-5729

นางทิพวรรณ นราสันติพงศ

15659

02-649-5728

น.ส.ปริศนา ศรีบูรณากาญจน

11427

pritsana@g.swu.ac.th

น.ส.ปริยาภรณ ตลึงจิตต

11429

pariyapornt@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน ใจมูล

11428

amonratja@g.swu.ac.th

น.ส.จุฑามาศ เพ็ญเจริญ

11431

chuthamu@g.swu.ac.th

นางไสว ฤทธิ์รอด

11423

savai@swu.ac.th

น.ส.ศศิวิมล ขามเทศ

15610

02-649-5730

sasiwimol@swu.ac.th

น.ส.เพ็ญศรี สุยวงษ

15610

02-649-5730

pensris@swu.ac.th

นายมิตรชัย ทาปอง

15610

02-649-5730

mitchai@swu.ac.th

นายชูศักดิ์ สุขสำราญ

15616

02-649-5725

chusak@g.swu.ac.th

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป องครักษ
น.ส.สุภาภรณ บุญประสิทธิ์
งานการประชุมและจัดเลี้ยง
โทรศัพท 02-649-5724
โทรสาร 02-261-6564

27462

narumolm@g.swu.ac.th
satith@g.swu.ac.th
tippawan@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานการประชุมและจัดเลี้ยง
น.ส.สุชิรา อินทรครรชิต

11437

suchirai@g.swu.ac.th

นายสารสิน กาลัญญ

11433

sarasin@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีหญิงจุฑามาศ อัตถาเวช

11422

juthamat@g.swu.ac.th

น.ส.สิริอร สุขบุญ
น.ส.วราภรณ วิไลพันธ

15611

น.ส.วรรณภา ฐิตาสาร

15916

น.ส.ฐิติกา ทองรัสมี

15916

น.ส.ชัญญา หลวงวังแดง

15916

นายธีรัช หาบานแทน

15916

02-649-5724

11419

siri-on@g.swu.ac.th
varaporn@g.swu.ac.th
wanapat@swu.ac.th

งานสภาคณาจารยและพนักงาน
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-5020
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
ผศ.ดร.มะยูโซะ กูโน
หัวหนางานสภาคณาจารยและพนักงาน

11533

mayuso@swu.ac.th

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ

11532

amparn@g.swu.ac.th

น.ส.รุจจิรา สุริยาวงศ

11534

rutjira@g.swu.ac.th

นางนิตยา อินโต

15435

ร.ป.ภ. ตึก 9 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

12140

02-649-5726

nittayat@g.swu.ac.th

02-649-5664

worawut@g.swu.ac.th

สวนทรัพยากรบุคคล
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-258-3994
โทรสาร 02-258-0313
ผูอำนวยการสวนทรัพยากรบุคคล
นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
โทรศัพท /โทรสาร 02-260-3558

15630
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานสวัสดิการและสิทธิประโยชน
02-649-5681

chaiporn@g.swu.ac.th

นายชัยพร ถาวรรัตน

15725

นายนรินทร ทินกร ณ อยุธยา

15726

narin@g.swu.ac.th

นางนัชชา กรีหิรัญ

15726

natcha@g.swu.ac.th

นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน

15725

02-649-5681

นายภควัต หนาเหตุ

15725

02-649-5681

wan@g.swu.ac.th
pakhawat@g.swu.ac.th

น.ส.โชติมา ศรีนวลมาก

15633

02-649-5667

chotimas@g.swu.ac.th
wilaiphonk@g.swu.ac.th

น.ส.วิไลพร กะตุดเงิน
11000

chanakanp@g.swu.ac.th

น.ส.ณัฐชามญฑ ภคพงศพันธุ

11453

chutipa@g.swu.ac.th

น.ส.วริชญา เจริญกุล

11471

warichaya@g.swu.ac.th

น.ส.จุฑามาศ นามนิมิตรานนท

15934

jutamat@g.swu.ac.th

น.ส.ปุณยนุช นาคพันธุชีวัน

11454

phunyanud@g.swu.ac.th

น.ส.สปณฐรุง ชนะสมานมิตร

15723

sarpunrung@g.swu.ac.th

น.ส.ปุณยาพร ศิริพฤกษ

15638

นายดนัย คงอยู

15346

danaik@g.swu.ac.th

น.ส.ณัฐภาส ถาวรวงษ

11447

nattapas@g.swu.ac.th

นายเสถียร อักษรชู

11450

sathirn@g.swu.ac.th

นางบุษกร สุวิสุทธิ์

15724

นายธีระเชษฐ แสงโชติชวงชัย

11456

teerachet@g.swu.ac.th

นายกชวริศ ชูเมือง

11472

koshwaris@g.swu.ac.th

นายวิชญ ผาติหัตถกร

15634

นางมาณิตา พรวราภา

15345

manita@g.swu.ac.th

นางวรรณา อินทรมณี

11452

wanna@g.swu.ac.th

น..ส.ชนากานต ภูมิทอง
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล

02-649-5672

punyaporn@g.swu.ac.th

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

02-649-5680

02-649-5668

bussakor@g.swu.ac.th

vichaya@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
น.ส.ลินดา พรมลักษณ

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail
lindap@g.swu.ac.th

นางปานหทัย ไพรทวีพงศ

11450
15345

phanhatai@g.swu.ac.th

น.ส.ชลธิชา เจติยวรรณ

15345

chonthichaj@g.swu.ac.th

น.ส.วณิชยา มีชัย

15634

น.ส.ฐิตาภา ทัพวงศ

11455

thitapha@g.swu.ac.th

น.ส.อำภา คำประภัสสร

11449

ampak@g.swu.ac.th

นางนิชกานต เสาวรัตนชัย

11457

nitchak@g.swu.ac.th

นายธวัช สุขสำราญ

11470

tawuch@g.swu.ac.th

นายนันทกรณ พงษพัฒน

11470

nantakorn@g.swu.ac.th

น.ส.นลินี คณาวิฑูรย

11448

nalineek@g.swu.ac.th

น.ส.ปะภัสสร จงเจริญรุงเรือง

11451

papassorn@g.swu.ac.th

นางสุประวีณ งามนิยม

11456

นายวรพล เอกชัยไพบูลย

15724

suprawee@g.swu.ac.th
worapon@g.swu.ac.th

นายศุภชัย สำราญวงศ

11473

02-649-5668

wanitchayam@g.swu.ac.th

งานยุทธศาสตรและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
หัวหนางานยุทธศาสตรและสารสนเทศทรัพยากร

02-649-5680

supphachais@g.swu.ac.th
pongsarat@g.swu.ac.th

นายพงศรัช เอี่ยมสำอางค
น.ส.ธัญญารัตน เสดสุวรรณ

15344

02-649-5655

thayarat@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-260-3558
ราน SWU SHOP อาคาร 3 ชั้น 1 (ตรงขามสำนักหอสมุดกลาง)
facebook https://www.facebook.com/swushop/
ผูจัดการราน SWU SHOP
น.ส.ชนากานต ภูมิทอง
จำหนายชุดกีฬา กระดุม ตุงติ้ง เสื้อ ของที่ระลึก ฯ
เปด จันทร - ศุกร เวลา 8.30 - 17.00 น

11000

chanakanp@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สวนกิจการนิสิต
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-9547
ผูอำนวยการสวนกิจการนิสิต
น.ส.วรรณวดี พรหมสุรินทร

12082

wanvadee@g.swu.ac.th

น.ส.กัญฐณา พิกุลนอย

12084

kanthana@g.swu.ac.th

นางดวงสมร ทวีสุข

12086

duangsam@g.swu.ac.th

น.ส.พรสวรรค รอดกูล

12083

ponsawanr@g.swu.ac.th

น.ส.นภัสวรรณ จิตรผิวเกลี้ยง

12085

napatsa@g.swu.ac.th

น.ส.นฤมล ไกรยะราช

12087

narumonkr@g.swu.ac.th

นางสาคร สกุลดี

27284

sakhon@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีหญิงรุงอรุณ พันธศรี

21308

rungarunp@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-261-5368
งานสวัสดิการนิสิต
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-9589
หัวหนางานสวัสดิการนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต มศว องครักษ
โทรศัพท 037-322-665

งานกิจกรรมนิสิต
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-9547
หัวหนางานกิจกรรมนิสิต
นายสุภกฤษ กิจวาส

15351

02-649-5657

supharerk@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณี จันทรฉาย

15351

02-649-5657

wannee@swu.ac.th

น.ส.นิศาชล เสดสุวรรณ

15351

02-649-5657

nisachon@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณา บุปผากิจ

12089

นายอนิรุทร มูลวันดี

15351

02-649-5657

anirutm@g.swu.ac.th

น.ส.ทรัพยทวี เพาะบุญ

15351

02-649-5657

sapthawee@g.swu.ac.th

น.ส.จิรนุช วงษอารักษ

15351

02-649-5657

jiranoot@g.swu.ac.th

wannab@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
งานกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ
โทรศัพท / โทรสาร 037-322-665
น.ส.จุไรวรรณ สงวงษจินดา
น.ส.ครองขวัญ วงศภา
งานแนะแนวใหคำปรึกษา
หัวหนางานแนะแนวใหคำปรึกษา
โทรศัพท 02-258-9104-5
นางนาถลดา ประถมของ
น.ส.ศุภวรรณ ตัณฑิกุล
น.ส.กวินทรา วุฒิศิริชัยนันท
น.ส.บุศยรินทร รักชาติ
โทรศัพท 02-258-9105
น.ส.นัทธมน ประกายบุญทวี (DSS Center)
นายวิรุตม อภัยวงศ (DSS Center)
งานแนะแนวใหคำปรึกษา มศว องครักษ
น.ส.นันทวัน ยามวินิจ
น.ส.ขวัญทิพย ปทุมธนรักษ
งานบริหารและศิษยเกาสัมพันธ
โทรศัพท 02-260-9546
หัวหนางานบริหารและศิษยเกาสัมพันธ
นายนฤพนธ สีแสด
น.ส.ภัทรพร ดานธานินทร
นางพธูรัตน ชูเมือง
น.ส.อัญชลี ใสแสง
นางสุภาภรณ วงคอามาตย
น.ส.ธัญสินี โพธิ์ปน
น.ส.จุฑารัตน ศรีพุฒ
น.ส.วิภาพร ศิริกำเนิด
น.ส.หญิงชนก เงินทอง
นายจีรพันธุ ดวงเพียร
นางจุฬารัตน หาบานแทน

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

21307
27282

juraiwan@g.swu.ac.th
krongkwanw@g.swu.ac.th

12095
12094
15355
15356

02-649-5659
02-649-5660

chitta@g.swu.ac.th
supawant@g.swu.ac.th
kawintraw@g.swu.ac.th
busayarin@g.swu.ac.th

15358
15358

02-649-5662
02-649-5662

natthamonp@g.swu.ac.th
wirut@g.swu.ac.th

21305
27283

nantawanp@g.swu.ac.th
khwuntip@g.swu.ac.th

12080
12092
15353
12090
15353
12081
15357
12091
12088

napupon@g.swu.ac.th
pattarap@g.swu.ac.th
paturatna@g.swu.ac.th
aunchalees@g.swu.ac.th
supaporns@g.swu.ac.th
tunsinee@g.swu.ac.th
jutarats@g.swu.ac.th
wipaporns@g.swu.ac.th
yingchanok@g.swu.ac.th
jerapon@g.swu.ac.th
jularat@g.swu.ac.th

02-649-5658
02-649-5658
02-649-5661
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริหารและศิษยเกาสัมพันธ มศว องครักษ
น.ส.กัญญารัตน ผดุงกิจ

27281

kanyaratp@g.swu.ac.th

คลินิคสุขภาพนิสิต อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 3
โทรศัพท 02-259-3754

15325

สวนการคลัง
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
ผูอำนวยการสวนการคลัง
น.ส.ฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ

15626

02-649-5732

rudeewan@g.swu.ac.th

น.ส.สุพล นวนนุกุล

15609

02-649-5734

supolnua@g.swu.ac.th

น.ส.ธัธพร ศรีวาลา

15648

02-649-5735

thatpond@swu.ac.th

น.ส.มนัสวัน ออนจันทร

15605

02-649-5736

manussawan@swu.ac.th

น.ส.พิมภพกานต มณีกุล

12682

pimpakarn@swu.ac.th

น.ส.โฆษณี ยืนเพ็ชร

12691

kosanee@swu.ac.th

น.ส.นิรมล พันทา

15607

02-649-5740

niramonp@swu.ac.th

น.ส.วรรณี พิมพชัยกุล

15604

02-649-5737

wanneep@swu.ac.th

นางมนิดา ถาวรรัตน

12681

manidat@swu.ac.th

น.ส.กนกวรรณ วิเชียร

12688

kanogwan@swu.ac.th

นางอัทธนีย พิทยากรศิลป

12689

ratana@swu.ac.th

น.ส.ทัศนีย บุญหนุน

12690

tadsanee@swu.ac.th

น.ส.จรรยา ตรีวิสูตร

15913

janya@swu.ac.th

งานการเงิน
โทรศัพท 02-260-3013, 02-260-3016
โทรสาร 02-260-0244
หัวหนางานการเงิน

งานเงินเดือนและคาจาง
โทรศัพท 02-260-3013, 02-260-3016
โทรสาร 02-260-0244
หัวหนางานเงินเดือนและคาจาง

14

ชื่อ - ตำแหนง
รับเช็ค ภาษีหัก ณ ที่จาย

ที่ทำงาน
ภายใน
15607

ภายนอก/DID

e - mail

02-649-5740

12682
งานบริหารงานงบประมาณ
โทรศัพท 02-260-3142
โทรสาร 02-260-2140
หัวหนางานงบประมาณ
นายภานุมาศ อินทสิทธิ์

15914

panumas@g.swu.ac.th

นางวรินทร วิมุติสุนทร

12684

varintron@swu.ac.th

นางศรัญญา เอกบุตร

15606

น.ส.โชติกา สุรวัฒนเดชา

12683

น.ส.วัชรพร จิตรเจริญทรัพย

15608

นางเกสรา แจงพะเนียด

15915

jirapron@swu.ac.th

น.ส.อัจฉรา เลหกล

12685

adchara@swu.ac.th

น.ส.ปวรี บัวแดง

12686

pawareeb@swu.ac.th

02-649-5739

sarunya@swu.ac.th
sukrak@swu.ac.th

02-649-5738

watchaji@swu.ac.th

งานบัญชี
โทรศัพท 02-258-4111
โทรสาร 02-260-2140
หัวหนางานบัญชี
น.ส.สุพิญ ผุดกระจาง

15603

02-649-5742

supinh@swu.ac.th

งานบัญชี
น.ส.สิริกร ยิ้มเจริญ

12694

wimol@swu.ac.th

น.ส.จารุณี อินทนู

12695

jaruneei@swu.ac.th

น.ส.วารุณี แกวเสาวภาคย

12700

waruneeka@swu.ac.th

น.ส.เพ็ญศิริ สุสา

12698

pensiris@swu.ac.th

น.ส.กรกช สังขเกษม

12699

korakod@swu.ac.th

น.ส.ปารณีย คำแหงพล

15629

น.ส.ภัทธนิญา นามวิชัย

12696

sarinyan@swu.ac.th

น.ส.ชัญนัน จันทรสุข

12697

chanyanan@swu.ac.th

น.ส.ศิริกุล สุขศิริ

12688

sirikuns@swu.ac.th

02-649-5743

dutdeun@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานพัสดุ
โทรศัพท 02-664-2051
โทรสาร 02-664-2054
หัวหนางานพัสดุ
น.ส.สุจิตรา บานเพิง

12701

น.ส.เบญญาภา บุญศิริ

15627

นายพิชิต สุขศิลา

12702

น.ส.เกวลี ยูเตะ

12703

pichits@swu.ac.th
kewalee@swu.ac.th

น.ส.กนกรัตน สวัสดิฤกษ

15057

kanokrut@swu.ac.th

นายบุญโรจน ถิรศรัณยจิต

12704

boonrot@swu.ac.th

น.ส.รินทรศิริ สังขโกมล

12705

rinsiri@swu.ac.th

น.ส.ปยะนุช นุชฉายา

12706

piyanuchn@swu.ac.th

sujittrab@g.swu.ac.th
02-649-5748

benyapab@g.swu.ac.th

งานธุรการ
น.ส.พรพิมล ชุมบุญชู

15628

น.ส.วลัยภรณ นนพละ

12693

02-649-5741

pornpimonch@g.swu.ac.th
walaipornn@swu.ac.th

สวนการคลัง มศว องครักษ
โทรศัพท 02-649-5744,02-649-5745
โทรสาร 037-322-616
น.ส.อัจฉรา หมื่นพันธ

21035

02-649-5744

acharam@swu.ac.th

น.ส.นิตยา เชื้อทอง

21029

น.ส.อรชา ดีบัว

21018

น.ส.ชนัญชิดา หวังไชยะ

21038

chananchidawa@g.swu.ac.th

น.ส.ตรีรฎา หอมเกษร

21039

treerada@g.swu.ac.th

koy-nittaya@swu.ac.th
02-649-5745

oracha@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สวนสงเสริมและบริการการศึกษา
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-258-4196
โทรสาร 02-258-9582
ผูอำนวยการสวนสงเสริมและบริการการศึกษา
นายบัญชา นิ่มประเสริฐ

15615

02-649-5710

banchar@swu.ac.th

งานธุรการ

15018

02-649-5717

นายปญญพนต ปญญา

15662

02-649-5720

panyapon@g.swu.ac.th

น.ส.จิตราวดี เรืองไพศาล

15614

02-649-5718

jittrawadee@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิตราภรณ คำสัตย

15614

02-649-5718

titraporn@g.swu.ac.th

น.ส.รมิตา สาสุวรรณ

15662

02-649-5720

ramitas@g.swu.ac.th

น.ส.ชลธิชา รุงสกุล

15614

02-649-5718

chonthichar@g.swu.ac.th

น.ส.สุรวีร ศรีงาม

15614

02-649-5718

suravee@g.swu.ac.th

น.ส.พิชชาภา สุขใจ

15614

02-649-5718

pitchapa@g.swu.ac.th

น.ส.ธวพร สุวรรณเนตร

21032

02-649-5715

tawaporn@g.swu.ac.th

นางกฤติกา เพ็ญญะ

21003

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
หัวหนางานทะเบียนนิสิตและสถิติ

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ องครักษ
krittika@g.swu.ac.th

งานจัดการเรียนการสอน
หัวหนางานจัดการเรียนการสอน
นายธรรมรัตน ประสาทพจน

15617

นางนุสรา มวงคง

15717

น.ส.กัญญา ชาวกันหา

15018

02-649-5717

kunyac@swu.ac.th

น.ส.วรารัตน จันทรชัยภูมิ

15018

02-649-5717

wararatj@g.swu.ac.th

น.ส.มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย

15665

02-649-5712

mutita@g.swu.ac.th

02-649-5719

thammar@swu.ac.th
nutsaral@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานจัดการเรียนการสอน องครักษ (อาคารเรียนรวม ชั้น 2)
นายประทีป อมรธรรม

21315

prateepa@g.swu.ac.th

นายปรีดา จันทวงษ

21109

นายกิตติ จันทวงษ

27260

นายพิชัย เลิศเวียง

21109

02-649-5716

Pichail@swu.ac.th

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

15674

02-649-5721

sittisak@g.swu.ac.th

น.ส.วราพร ภัทราลดานนท

15674

02-649-5721

varapornp@swu.ac.th

น.ส.เบญจวรรณ เกษร

12594

นายนพกร กิตติคุณเดชา

15674

02-649-5721

nopphagorn@g.swu.ac.th

นายสาธิต ทรงทรัพย

15674

02-649-5721

sathits@g.swu.ac.th

น.ส.นิโลบล มีชัย

15716

02-649-5713

nilobonm@g.swu.ac.th

นายณัฐพัชร ชอบงาน

11545

น.ส.ศิริทิพย มาละการ

15665

02-649-5712

siritip@g.swu.ac.th

น.ส.กมลวรรณ จังสมยา

15665

02-649-5712

kamonwanj@g.swu.ac.th

น.ส.ปยะวดี แสสลับ

11545

น.ส.มุทิตา เดโชเกียรติถวัลย

15665

02-649-5716

peeda@swu.ac.th
kittich@swu.ac.th

งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

benjawank@g.swu.ac.th

งานรับนิสิตใหม
โทรศัพท 02-261-0531
โทรศัพท 02-260-2600
โทรสาร 02-260-2652
หัวหนางานรับนิสิตใหม
nattapat@g.swu.ac.th

piyawadees@g.swu.ac.th
02-649-5712
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สวนแผนและยุทธศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-4114
ผูอำนวยการสวนแผนและยุทธศาสตร
นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์

15650

02-649-5674

tosapol@g.swu.ac.th

งานประเมินผล
หัวหนางานประเมินผล
นางเกษร เกตุออน

11485

kesorn@g.swu.ac.th

น.ส.ธัญภรณ เพชระ

11488
11495

thanyapornpe@g.swu.ac.th

11486

pimchaya@g.swu.ac.th

นางนิตยา อินทรพญา

11487

nittayai@g.swu.ac.th

นายดำรงคเกียรติ เพ็ชรดี

15696

น.ส.ขวัญธิดา แฉลมวารี
งานวิเคราะหและประสานงานแผน

11496

damrongk@g.swu.ac.th
kwanthida@g.swu.ac.th

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์

11482

tosapol@g.swu.ac.th

นางดารณี ชมศิริ (เลขานุการ)

15661

02-649-5677

daraneen@g.swu.ac.th

น.ส.จิตตาภัทร ชะอุมผล

15653

02-649-5675

tritap@g.swu.ac.th

นายวุฒิชัย อึ่งปลา
งานแผนงบประมาณ

15938

wuttichaio@g.swu.ac.th

นางธัญญรัศม แกวศรีนวม

11479

ratawan@g.swu.ac.th

นายสุรเชษฐ กันติชาพิพัฒน

15937

surachetk@g.swu.ac.th

นายนพรัตน นาชาสิงห

15668

น.ส.ฐิตารัตน แขขุนทด
น.ส.พิมพชญา ปอมทอง
งานรายงานและเผยแพร

titarat@g.swu.ac.th

หัวหนางานรายงานและเผยแพร
02-649-5679

หัวหนางานวิเคราะหและประสานงานแผน

โทรศัพท 02-258-9378

หัวหนางานแผนงบประมาณ

02-649-5678

nopparatn@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

น.ส.บุณฑริกา สงขขำ

11481

buntharikas@g.swu.ac.th

น.ส.อรอนงค เมืองเกิด

11499

ornanongm@g.swu.ac.th

น.ส.ณุกานดา ชุตินาทชัยเดช

11480

nukarnda@g.swu.ac.th

น.ส.ปนปนัทธ ไกรสุข

15937

pinpinut@g.swu.ac.th

น.ส.พิมพชนก พัฒนราช

11500

pimchanok@g.swu.ac.th

นางวรากรณ สดแสงสุก

11498

warakron@swu.ac.th

นางนภัสสรณ ตันตะยาภรณ

11484

nattapon@swu.ac.th

น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโสภณ

15652

น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร

11483

Prapaiwank@g.swu.ac.th

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง

11491

achita@g.swu.ac.th

นายโชคชัย เถาวชาลี

11492

chokchait@swu.ac.th

นายกิตติพงศ โรจนพงศพิชญ

11493

kittipong@swu.ac.th

นายฐิติวัชร อุบลธรรม

11492

titiwatu@g.swu.ac.th

งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
รักษาการแทนหัวหนางานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

02-649-5887

sanipon@g.swu.ac.th

งานวางแผนพัฒนาดานกายภาพ
รักษาการแทนหัวหนางานวางแผนพัฒนาดานกายภาพ

หนวยธุรการ
หัวหนาหนวยธุรการ
นางดารณี ชมศิริ

15661

02-649-5677

daraneen@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-258-9378
น.ส.ศศินันท โชตธนจิรัฐฐากุล

11489

sasinan@g.swu.ac.th

น.ส.เกศกมล ประสานรมย

11494

KetKamonp@g.swu.ac.th

น.ส.นันทพร บุงเที่ยง

11497

nanthaporn@g.swu.ac.th

นายชัยสุวัฒน วองไว

11489

chaisuwat@swu.ac.th

นางกิตติ์ชญาห รักชาติ

11489

sakhorn@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

สวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-1012, 02-260-1014
02-260-3637
โทรสาร 02-258-4006
โทรศัพทหมายเลขภายใน
รักษาการแทนผูอำนวยการสวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล
หัวหนางานความรวมมือกับตางประเทศ
นายศักดิธัช วรรธนภาคย
นายเอกรินทร โสมรักษ
งานโครงการพิเศษนานาชาติ
หัวหนางานโครงการพิเศษนานาชาติ
น.ส.รัชนี นพจิราพงษ
น.ส.เจนจิรา ภักดิ์พัฒนเศรษฐ
น.ส.ปทมา อนุอินทร
งานทุนและกิจการตางประเทศ
หัวหนางานทุนและกิจการตางประเทศ
นางอัมพิกา รูเธอรฟอรด
นางบุปผชาติ ตรีทศ
น.ส.ศักดิ์ศิรินทร สุโพธิ์ภาค
งานประสานงานขาวและประชาสัมพันธ
โทรศัพท/โทรสาร 02-259-6172
โทรศัพท/โทรสาร 02-204-1498
หัวหนางานประสานงานขาวและประชาสัมพันธ
นางอุไรวรรณ วรรณะ
น.ส.ภัทรพร หงษทอง
น.ส.กีรติ ศิริสมบัติ
น.ส.วารุณี สิรินทร
น.ส.สิริมา แสงสงคราม

e - mail
ird@g.swu.ac.th
pr@g.swu.ac.th

15640
15642

02-649-5673
02-649-5692

12343

varintra@g.swu.ac.th

12347
12346

sakditat@g.swu.ac.th
ekarin@g.swu.ac.th

12344
12349
12350

ratch@g.swu.ac.th
janejirak@g.swu.ac.th
pattamaa@g.swu.ac.th

12345
12348
12341

ampika@g.swu.ac.th
buppach@g.swu.ac.th
saksirin@g.swu.ac.th

11102
15666
11106
11104
11108

uraiwan@g.swu.ac.th
bhattaraporn@g.swu.ac.th
keeratis@g.swu.ac.th
waruneesi.g.swu.ac.th
sirimasa@g.swu.ac.th

02-649-5005
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานสื่อสิ่งพิมพและสื่อสรางสรรค
หัวหนางานสื่อสิ่งพิมพและสื่อสรางสรรค
นางฉันทนียา วิศปาแพว

15666

02-649-5005

น.ส.พจมาน คำมัง

15666

02-649-5005

นายกฤชสุวัชร ประโยชนพิบูลผล

11108

kritsuwat@g.swu.ac.th

นายศักดินนท พุมพฤกษ

21021

sakdinon@g.swu.ac.th

นายกิตติภาส ศักดากัมปนาท

15666

น.ส.มลชนก ผาสุข

21021

molchanok@g.swu.ac.th

หนวยธุรการ
นางคำนึง พวงปนเพชร

11105

น.ส.วทันยา ปสสาสัย

12351

kumnaug@g.swu.ac.th
watanya@g.swu.ac.th

11107

achria@g.swu.ac.th

11108

patcharawan@g.swu.ac.th

02-649-5005

chantaneeya@g.swu.ac.th

kittipas.poh@g.swu.ac.th

พัสดุ
นายอชิร ลีเสย
การเงิน
น.ส.พัชรวรรณ กุลพันธ
สวนพัฒนากายภาพ
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-258-9838
โทรสาร 02-260-0120
ผูอำนวยการสวนพัฒนากายภาพ ตึกอธิการบดี 2 ชั้น 3
นายอินทนนท จั่นนิลลา

15201

02-649-5652

intanon@g.swu.ac.th

งานพัฒนาและบำรุงรักษา
หัวหนางานพัฒนาและบำรุงรักษา
นายผดุง สุขเกษม

15890

padung@swu.ac.th

น.ส.ลลิตา สิงหทอง

12144

น.ส.อังศดา สวนงาม

12144

lalitas@g.swu.ac.th
angsada@g.swu.ac.th

นายพงศพันธุ ปยัสสพันธุ

12144

pongpan@g.swu.ac.th

22

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

นายเอกรินทร งาผักแวน

ภายใน
12144

นายวัชกร อัษฎาวุธโชตินนั ท

15889

นายชานนท พบวารี

12144

นายอนันต กีรติวิทยากร

15926

chanon@g.swu.ac.th
anank@swu.ac.th

นายเสรี รักษาพล

15926

seree@swu.ac.th

นายศิริพงษ ศิริ

15926

siripongs@swu.ac.th

12122

niphon@g.swu.ac.th

นายอนุสรณ สังขเฟอง

12127

anusornsu@swu.ac.th

นายพรสิทธิ์

15889

pornsit@swu.ac.th
bunchas@swu.ac.th

aekkarin@g.swu.ac.th
watchakorn@swu.ac.th

งานกายภาพและสิ่งแวดลอม
โทร 02-260-0135
โทรสาร 02-664-2055
หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม
นายนิพนธ พารา
หัวหนาแผนกอาคารและโสตทัศนูปกรณ
พวงปนเพชร

นายบัญชา สังขรัมย

15926

นายนำชัย บรรพบุรุษ

12121

หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอม
นายสายฝน ขุนเศรษฐี

15200

น.ส.นิตยา นีรสิงห ณ อยุธยา

12143

น.ส.วิภา บุญศิริ

12143

นายภูวนัย นาไชยสิทธิ์

12143

นางลำเจียก ดวงกลาง

12143

นางนพพร กีรติวิทยากร

12143

นายยุทธณา ชลคีรี

12143

02-649-5651

saipfon@swu.ac.th
nittayan@swu.ac.th
poovanai@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการจัดการขนสงและความปลอดภัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 1
โทรศัพท 02-261-5739
หัวหนางานการจัดการขนสงและความปลอดภัย
นายพชรพล คุมจั่น

15203

02-649-5685

manus@swu.ac.th

หัวหนาแผนการจัดการขนสง
chavarit@swu.ac.th

นายชวลิต อินธนู

15688

นายประชา สีใจ

15203

02-649-5685

prachas@swu.ac.th

นายธนัชพันธ แซหลิ่ม

15203

02-649-5685

thanatphan@swu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ วิทนา

15203

02-649-5685

kittisakv@swu.ac.th

นายณรงคเดช ปานนาค

15203

02-649-5685

narongdat@swu.ac.th

นายสมคิด สวาง

15203

02-649-5685

somkids@swu.ac.th

นายทองดี พงษพล

15203

02-649-5685

thongdee@swu.ac.th

นายอุทัย อาภรณพงษ

15203

02-649-5685

outhai@swu.ac.th

นายวสันติ ฤทธิ์รอด
นายสาธิต กีรติวทิ ยากร

15203
15203

02-649-5685
02-649-5685

sathitk@swu.ac.th

นายมาโนช เพ็ชรเอี่ยม

15203

02-649-5685

manotch@swu.ac.th

หัวหนาแผนกความปลอดภัย อาคารลานจอดรถใตดิน
panyanat@swu.ac.th

นายปญญาณัฏฐ ศรีสวรรค
นางยุพิน แสงนอก

12139
12139

นายบุญชอบ แสงจันทรฉาย

15203

02-649-5685

boonchob@swu.ac.th

นายรังสรรค รุงสกุล

15203

02-649-5685

rangsan@swu.ac.th

งานบริการและสนับสนุนองคกร

uupin@swu.ac.th

อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2

โทรศัพท 02-259-9838
หัวหนางานบริการและสนับสนุนองคกร
นางสุพิชชา ฤกษหิรัญโชติ

15995

somsrile@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนาแผนกธุรการ
นางเยาวเรศ ใหลอุดม

12142

น.ส.ธนวรรณรินทร ฐานะวุฒิ

12136

yaovarat@swu.ac.th
wanidata@swu.ac.th

น.ส.ขวัญใจ สายแวว
น.ส.สุธามาศ หาญทนงค

12130

khuanjai@g.swu.ac.th

นายยิ่งยง หทัยวิกรม

12200

yingyongh@swu.ac.th

น.ส.ภรธิดา นิรมลเดชา

15923

นางสมาพร ขุนเศรษฐี

15923

porntida@swu.ac.th
samapornk@swu.ac.th

น.ส.วรรณวิภา ฤกษหิรัญโชติ

12131

vanvipa@swu.ac.th

น.ส.ขวัญใจ สินลาน

12135

khwanjai@g.swu.ac.th

น.ส.ณัฐริญา จิตรีขาน

12128

nattariya@swu.ac.th

นางวรรณศิริ คนเจน

15995

wannasirik@swu.ac.th

น.ส.ดุจเดือน ดวงชะอุม

12128

dujduand@g.swu.ac.th

นางพรนภราษ สังขรัมย

12141

aunchaleeso@g.swu.ac.th

15992

หัวหนาแผนกการเงิน

หัวหนาแผนกพัสดุ

สวนพัฒนาความยั่งยืน
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-649-5000 ตอ 21013
รักษาการแทนผูอำนวยการสวนพัฒนาความยั่งยืน
นายไพฑูรย กุลพรม

21016

02-649-5641

paitoonk@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
21037

cheerapo@g.swu.ac.th

นายอนิรุทธ ศรีเถื่อน

21043

anirutt@g.swu.ac.th

นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ

21046

Wachirasak@g.swu.ac.th

น.ส.จีรภรณ ธรรมาลัย
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการเงินและบัญชี
น.ส.ลักษมี กลิ่นโสม

21061

Luksamee@g.swu.ac.th

น.ส.จีราวรรณ อยุสุข

21061

jeerawan@g.swu.ac.th

น.ส.สุจิตรา ศรีสอาด

21030

sujitras@g.swu.ac.th

นายนฤชล นิ่มชัยสกุล

21030

naruchol@g.swu.ac.th

น.ส.อณัทภรณ สดีเดช

22270

anataporn@g.swu.ac.th

นายภาสกร วรดิษฐกรกุล

22270

phassakorn@g.swu.ac.th

21026

jeerapornp@g.swu.ac.th

งานพัสดุ

งานสารบรรณ
น.ส.จีรภรณ พูลสวัสดิ์
งานแผนและงบประมาณ
น.ส.วิพัฒน โยทัยเคลื่อน

21016

02-649-5641

wipat@g.swu.ac.th

งานสนับสนุนและพัฒนา
รักษาการแทนหัวหนางานสนับสนุนและพัฒนา
21033

viriyasu@g.swu.ac.th

นายธนกร สันติธรรมากร

21013

tanakorns@g.swu.ac.th

น.ส.สัจจนัทธ เมืองเชียงหวาน

21401

นายวิริยะ สูฝน
งานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ

02-649-5650

งานจราจรและความปลอดภัย
นายพิทกั ษ เหมาะศรี

21208

งานกายภาพและสิ่งแวดลอม
หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม
21033

jeerapon@g.swu.ac.th

น.ส.นิสาชล ชูวัจนะ

21026

nisachonc@g.swu.ac.th

นายสมพร สุขเวทกิจ

21208

นายจีรพงษ ดวงเพียร
งานการจัดภูมิทัศน งานการจัดสถานที่

งานรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ
น.ส.วัฒนา ลิ้มสอน

21033

nisachon@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานอาคารและสาธารณูปโภค
รักษาการแทนหัวหนานอาคารและสาธารณูปโภค
นายศานติ ชูชาติเจริญพร

21020

santic@g.swu.ac.th

น.ส.ณัฐปรียา วาปสา

21020

natpeeya@g.swu.ac.th

น.ส.วัลรียา เพชรัตน

21020

walreeya@g.swu.ac.th

นายณภัฐสนันท ชัยชิตาทร

21020

napatsanan@g.swu.ac.th

นายสัมพันธ ศาสตรทรัพย

21206

samphan@g.swu.ac.th

นายรักชาติ ทรัพยมูล

21206

rakchart@g.swu.ac.th

นายสำรวย คุมวงษ

21206

sumraol@g.swu.ac.th

นายสมโภช สดีเดช

21206

งานซอมบำรุง

งานไฟฟา
นายวิชัย วงษจันนา

21222

02-649-5649

นายภาคิน พรหมภักดี

21222

02-649-5649

นายจิระศักดิ์ เปยมทอง

21222

02-649-5649

นายตอศักดิ์ แสงสวาง

21222

02-649-5649

นายวิชัย จันทรประมูล

21222

02-649-5649

งานประปา
นายวิเชียร ระโหฐาน

21221

นายมาโนต ยั่งยืน

21221

นายพนัชกร ประนอม

21221

นายสุเทพ ภูนวล

21221

นายชัชวาล เครื่องสาย

21221

หองพยาบาล อาคารเรียนรวม

21101

อาคารพื้นฐาน มศว องครักษ

21315

หองโสตฯ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 (หองอาจารย)

21133

หองโสตฯ อาคารเรียนรวม

21136

ชั้น 5

อาคารชุดพักอาศัย มศว องครักษ
โทรศัพท 037-395-531-4

21401

wichianr@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สวนวินัยและกฎหมาย
โทรศัพท/โทรสาร 02-664-2049
ผูอำนวยการสวนวินัยและกฎหมาย
นายชาญณรงค เอี่ยมสำอางค

15636

02-649-5670

chanaron@swu.ac.th

หัวหนางานนิติกรรมและสัญญา
นายโอฬาร เจริญศรี

11462

oran@swu.ac.th

11463

arraya@swu.ac.th

หัวหนางานวินัยและสอบสวน
น.ส.อารยา วิเศษพันธุชัย
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.โศภิษฐา กลิ่นจันทร

sopitta@g.swu.ac.th

น.ส.จันทรจิรา นาคสีหราช

11466

น.ส.สุวรรณา กิจภัทรกุล

15636

janjirana@g.swu.ac.th
02-649-5670

suwannak@g.swu.ac.th

นิติกรปฏิบัติหนาที่เลขา รองอธิการบดีฝายวินัยและกฎหมาย
น.ส.กีรติกัณฑ ขัติวงศ

11468

keratikun@g.swu.ac.th

นายนัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว

11464

nutthawut@g.swu.ac.th

น.ส.ศจี โอกาศ

15636

02-649-5670

sachee@g.swu.ac.th

นายณัฐธวัช จันทมุณี

15636

02-649-5670

natthawatj@g.swu.ac.th

น.ส.พิชชาภา แกลวปรีชาชาญ

15636

02-649-5670

pichachapa@g.swu.ac.th

น.ส.อรุโณชา มินรินทร

11469

น.ส.สราลี อินทพิบูลย

15636

02-649-5670

sralee@g.swu.ac.th

นายโกมล แสงฉายา

15636

02-649-5670

komons@g.swu.ac.th

น..ส.วิศนี หองสํ่า

15636

02-649-5670

wisanee@g.swu.ac.th

นายกันต ทองลวน

15636

02-649-5670

kanth@g.swu.ac.th

นายพิทยุตม บุญธรรม

15636

02-649-5670

Pitthayut@g.swu.ac.th

นิติกร

arunocha@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
สวนกิจการเพื่อสังคม
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000
ผูอำนวยการสวนกิจการเพื่อสังคม
นางสมจิตต แกวกัน
งานสนับสนุนและพัฒนา
หัวหนางานสนับสนุนและพัฒนา
นายอธิมาตร อินทรสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุ
นายเชษฐา คลายไพฑูรย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอรรถพล ขุนรัตน
น.ส.ขนิษฐา จันโทกุล
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ณัฐสุดา ปลอดโปรง
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.จิราพร บุรีแกว
น.ส.กานดา ฟสันเทียะ
งานประสานพันธกิจ
หัวหนางานประสานพันธกิจ
น.ส.สิริพัฒน ชลคีรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นายประพัฒน ดวงเพ็ชร
น.ส.สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว
นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุมณกาญจน ชิดฮาด
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.อารีรัตน ลาวนอย
น.ส.สุรีรัตน หลีมานัน
น.ส.ภาวิณี เขมา
นายธนิสร ศิริรธัญู

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

11396

e - mail

somchit@g.swu.ac.th

15058

02-649-5749

athimart@g.swu.ac.th

15058

02-649-5749

chetthak@swu.ac.th

15058
11397

02-649-5749

attaphon@g.swu.ac.th
khanitta@g.swu.ac.th

11397

natsuda@g.swu.ac.th

15925
15925

chiraporn@g.swu.ac.th
kandafi@g.swu.ac.th

11399

siripatc@g.swu.ac.th

15925
15925

prapat@g.swu.ac.th

15669

02-649-5731

sumonnakan@g.swu.ac.th

15669
15669
15925
15925

02-649-5731
02-649-5731

areeratl@g.swu.ac.th
sureeratle@g.swu.ac.th
pavinee@g.swu.ac.th
thanisorns@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานชุมชนสัมพันธ
หัวหนางานชุมชนสัมพันธ
น.ส.สุพิชชา บุญชู

15925

supittcha@g.swu.ac.th

น.ส.ปาริชาติ ธูปขุนทด

11398

parichad@g.swu.ac.th

นายสิทธิโชค ชูบาล

15925

sittichok@g.swu.ac.th

น.ส.อุมาพร แสนคำภา

15925

umapornsa@g.swu.ac.th

น.ส.วัชรากรณ ถมจอหอ

15925

watcharakorn@g.swu.ac.th

น.ส.นภัค แสงสวาง

15058

.ส.มนธีรา บุญชากร

15925

montrera@g.swu.ac.th

นายไชยวัฒน พัฒโนทัย

15925

chaiwatp@g.swu.ac.th

นายธิติวัฒน มากแสง

15669

02-649-5731

thitiwatm.swu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลี

15058

02-649-5749

kittisuk@g.swu.ac.th

นักจัดการงานทั่วไป

นักพัฒนาชุมชน

02-649-5749

ฝายพัฒนาคุณภาพ

naphak@g.swu.ac.th

qd@g.swu.ac.th

โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-2574
โทรสาร 02-259-6447
หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ

15600

02-649-5663

15996
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผศ.ดร.ณัฐพงษ คงประเสริฐ

nattapong@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-261-1512
ผศ.ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ

12623

nutteerat@g.swu.ac.th

12626

sirikwan@g.swu.ac.th

รักษาการแทนหัวหนาฝายพัฒนาคุณภาพ
น.ส.ศิริขวัญ ญาณปญญา

30

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

กลุมงานสงเสริมพัฒนากิจกรรมคุณภาพ
น.ส.พนารี สายพัฒนะ

12624

panarees@g.swu.ac.th

น.ส.ดุลยรัตน เศวตรพัชร

12625

dulyarat@g.swu.ac.th

นางพรนิภา ถาวะโร

12628

pornnipat@g.swu.ac.th

น.ส.กมลชนก วุฒิญาโณ

12629

kamonchanokw@g.swu.ac.th

น.ส.พัชรา รุงสันเทียะ

12630

patcharar@g.swu.ac.th

น.ส.พรรณวดี สิงหเรือง

12621

pannavadee@g.swu.ac.th

นางอังสนา จินดา

12631

angsana@g.swu.ac.th

น.ส.พัชราภรณ ดีกัง

12633

patcharapornd@g.swu.ac.th

กลุมงานบริหารและธุรการ

ฝายบริหารขอมูลทรัพยากร

ERP@g.swu.ac.th

โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-258-8938
หัวหนาฝายบริหารขอมูลทรัพยากร
น.ส.สุทิสา ลี้อนันตศักดิ์ศิริ

12741

sutisa@g.swu.ac.th

น.ส.กัลยา พันธุมะผล

12742

kalayap@g.swu.ac.th

น.ส.ขนิษฐา แสงออน

12743

kanitthas@g.swu.ac.th

น.ส.ชนิตา อุบลธรรม

12744

chanita@g.swu.ac.th

น.ส.ญาดา คนสูงดี

12745

yadak@g.swu.ac.th

นายนคร บริพนธมงคล

12746

nakornb@g.swu.ac.th

นายภาคภูมิ แสนทอง

12747

pakpoom@g.swu.ac.th

นายณรงคศักดิ์ สวางวงษ

12748

narongsak@g.swu.ac.th

น.ส.นันทกา จีนทั่ง

12749

nuntaka@g.swu.ac.th

น.ส.สุดากาญจน ติดตะ

12750

sudakan@swu.ac.th

นายเนวิน เหลาศรีสิน

12751

nevin@g.swu.ac.th

นายกมลพัชร พลรบ

12753

kamolpatchara@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ฝายเลขานุการผูบริหาร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-262-1736
โทรสาร 02-260-0129
หัวหนาฝายเลขานุการผูบริหารและเลขานุการอธิการบดี
นายอดิศร แสงซื่อ

12291

adisorn@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-258-9244
เลขานุการอธิการบดี
นายกฤติน จงควดี

15621

02-649-5510

krittin@g.swu.ac.th

น.ส.ชลธิชา อวนละมัย

15620

02-649-5688

chontichao@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริกานดา วงศรัตตกาญจน

15620

02-649-5688

sirikanda@swu.ac.th

ผูชวยเลขานุการอธิการบดี

เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิชาการ
นางนุสรา มวงคง

15717

nutsaral@g.swu.ac.th

15930

rujirawo@g.swu.ac.th

11432

jutiporn@g.swu.ac.th

12348

buppach@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล
น.ส.รุจิรา วงศวุฒิอักษร
ผูชวยเลขานุการรองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล
น.ส.จุติพร เกิดบานบอ
เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
นางบุปผชาติ ตรีทศ
เลขานุการรองอธิการบดีฝายพัฒนาองครักษและพัฒนากายภาพ
เลขานุการ (องครักษ)
น.ส.วิพฒ
ั น โยทัยเคลื่อน

21016

02-649-5641

wipat@g.swu.ac.th

เลขานุการ (ประสานมิตร)
น.ส.บุศรา สราคำ

12129

busaras@g.swu.ac.th

11468

keratikun@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-260-2573
เลขานุการรองอธิการบดีฝายวินัยและกฏหมาย
น.ส.กีรติกัณฑ ขัติวงศ
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

เลขานุการรองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม
นางดารณี ชมศิริ

15661

02-649-5677

daraneen@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน
นางปยภาณี เฮ็นทช

12290

โทรศัพท/โทรสาร 02-260-1011

15009

piyaphanee@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
น.ส.ไรวินท ลียวัฒนานุพงศ

12093

raiwin@g.swu.ac.th

ฝายจัดการทรัพยสิน
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-0139
หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน
วาที่รอยโทณัฐพฤทธ แกวพิบูลย ร.น.

15993

น.ส.ภัททิภา แสงอากาศ

15998

น.ส.ภัทราภรณ สิงหทอง

15994

02-649-5682

nattapread@g.swu.ac.th
pattpa@g.swu.ac.th

02-649-5683

phattraporn@g.swu.ac.th

15998
น.ส.อมรรัตน บุญบรรลุ

15999

amonratb@g.swu.ac.th

นายธนวัฒน อภิสกุลรัตน

15997

thanawath@g.swu.ac.th

น.ส.กานดา จาดตานิม

15994

02-649-5683

kandaja@swu.ac.th

ศูนยบริการวิชาการ อาคารบริการ ศ. ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 15
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-259-5511
โทรสาร 02-259-2525
ผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วีระนันท คำนึงวุฒิ

11021

weeranan@swu.ac.th

11022

Kritchanat@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
อ.ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน

11023

unchana@swu.ac.th

11024

sasithony@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล
ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ
นายอภิวัฒ รัตนวัน

12382

งานบริหารโครงการ
น.ส.วรัตนา ปฏิสนธิเจริญ

11025

น.ส.จันทรเพ็ญ สิทธิพันธ

11027

นางวิภาดา อภัยสุวรรณ

11026

น.ส.อนุรชา อตมกูลศรี

12381

น.ส.นุสบา กิตติธรกุล

12384

งานสารบรรณ/งานบุคคล
น.ส.ธัญวรัตม เชียงสอน

12383

งานพัสดุ/งานประกันคุณภาพการศึกษา
นายหัสดินทร สอนปะละ

11029

งานบัญชี
น.ส.ปาลิกา ครองบาน

11030

งานการเงิน
นายกัมพลศักดิ์ รุงเรือง

11028
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สวนกิจการหอพักนิสิต
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 037-395-349
โทรศัพทภายระบบอัตโนมัติ

21022

02-649-5021

โทรศัพท 037-395-521
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสวนกิจการหอพักนิสิต
อ.วิไลกุล หนูแกว

ตอ 18

wilaikul@g.swu.ac.th

ฝายงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 037-395-508

ตอ 16

น.ส.พัชรบูรณ เนียมสุวรรณ

27525

patcharaboonn@g.swu.ac.th

น.ส.สุภมาส คำไพเราะ

27519

supamask@g.swu.ac.th

นายพัทธวัฒน รัตนผองใส

ตอ 16

pattapong@g.swu.ac.th

ฝายงานประกันคุณภาพ
โทรศัพท 037-395-520

27521

น.ส.ณินณนรี มั่นคง

ตอ 23

duangjitm@g.swu.ac.th

ฝายงานพัสดุ
โทรศัพท 037-395-350

27522

น.ส.พิชญธิดา ชมศรี

ตอ 25

wannac@g.swu.ac.th

นายมงคล จันทรแบน

ตอ 25

mongkhon@g.swu.ac.th

ฝายงานการเงิน
โทรศัพท 037-395-502

27523

น.ส.อรสา อยูยงศิลป

ตอ 21

orasay@g.swu.ac.th

น.ส.สายฝน ลอมวงษ

ตอ 21

saifon@g.swu.ac.th

ฝายงานการบัญชี
โทรศัพท 037-395-514

27524

น.ส.ณัฐวศา เสนอใจ

ตอ 22

phatum@g.swu.ac.th

ฝายงานชางเทคนิค
นายอาณัฐ เขียวมณี
วาที่รอยตรีหญิงภัทธรินทร ชื่นอารมย

anut@swu.ac.th
pattharin@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
ฝายพนักงานขับรถยนต
โทรศัพท 037-395-508
นายชู จันทรทอง
เจาหนาที่หอพักอาคาร 1,2
โทรศัพท 037-395-351,037-395-352
นายปยะกมล บุราณะผาย
น.ส.เกตุสิรี มีกุศล
เจาหนาที่หอพักอาคาร 3 - 4
โทรศัพท 037-395-353
นายไพรัตน เทพเนาว
นายชนัตร ศรีภมร
เจาหนาที่หอพักอาคาร 5-6
โทรศัพท 037-395-503
น.ส.อัญชลิกา จันทศร
น.ส.ธิดารัตน โกโสภา
น.ส.สุภารัตน ราโรจน
เจาหนาที่หอพักอาคาร 7-8
โทรศัพท 037-395-513
น.ส.บุบผา จันทรลี
น.ส.พรทิพย อยูเอียง
เจาหนาที่หอพักอาคาร 9-10
โทรศัพท 037-395-515
น.ส.ดลฤดี มาลา
น.ส.นาถวรา เจียมจิตร
น.ส.นิตยา นาบุญ
เจาหนาที่หอพักอาคาร 11
โทรศัพท 037-395-516
น.ส.พิรดา นามคำ
น.ส.ภาวิณี มือกุศล

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

chu@swu.ac.th
27526
27527
ตอ 11,12
ตอ 11,12

piyagamon@g.swu.ac.th
kadsiri@g.swu.ac.th

27528
ตอ 13
ตอ 13

pairatt@swu.ac.th
chanat@swu.ac.th

27518
ตอ 15
ตอ 15
ตอ 15

anchalikac@swu.ac.th
thidaratko@g.swu.ac
suparata@g.swu.ac.th

27520
ตอ 17
ตอ 17

bubpa@g.swu.ac.th
pornthipy@g.swu.ac.th

27516
ตอ 19
ตอ 19
ตอ 19

donrudeem@g.swu.ac.th
nathwara@g.swu.ac.th
nitayan@g.swu.ac.th

27517
piradan@g.swu.ac.th
pawineesu@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะกายภาพบำบัด
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 037-395-438
โทรศัพทมือถือ 089-939-4650
083-237-8627
โทรสาร 037-395-438
สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด
หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ

22251

02-649-5447

22252

02-649-5448

22253

02-649-5449

คณบดีคณะกายภาพบำบัด
rumpa@g.swu.ac.th

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
รองคณบดีฝายวิชาการ
27324

nitayav@g.swu.ac.th

27329

ratt@g.swu.ac.th

27344

saitida@g.swu.ac.th

27313

suwatj@g.swu.ac.th

27337

jirabhorn@g.swu.ac.th

น.ส.อริยา พุมพวง

27334

ariyap@g.swu.ac.th

งานสารบรรณ
น.ส.จีราภรณ พยัคมะเริง

27314

jeeraporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาตอเนื่อง
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
อ.สุวัฒน จิตรดำรงค
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.จิราภรณ วรรณปะเข
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการเงินและบัญชี
นางชาลินี ทองใบ
น.ส.ยุพาวดี แกวกุล
น.ส.สุภาพร สีบุญ

27316
27342
27312

chalinee@g.swu.ac.th
vupawadee@g.swu.ac.th
supapornsib@g.swu.ac.th

งานพัสดุ
น.ส.เสาวลักษณ ชัยชะนะ
น.ส.นฤมล อรัญทอง

27306
27331

saowalukc@g.swu.ac.th
narumona@g.swu.ac.th

งานบุคคล
น.ส.ประทุมวรรณ มูลศรี

27305

prathumwanm@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา
นายอนุศักดิ์ สวัสดี
นายปกครอง แดนนอก

27332
27307

anusaksa@g.swu.ac.th
pokkrong@g.swu.ac.th

งานวิจัย และบัณฑิตศึกษา
นายวุฒิชัย อนันตวิบูลย

27339

wuttichaia@g.swu.ac.th

งานสงนิสิตฝกปฏิบัติงาน
น.ส.กรกรรักษ ธรรมลังกา

27315

kornkornrak@g.swu.ac.th

งานกิจการนิสิต งานบริการวิชาการ
น.ส.ขนิษฐา ใจกลา

27315

khanidtha@g.swu.ac.th

งานแผน
น.ส.วิจิตรา ไมลเจริญ

27338

wijittram@g.swu.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.สุมณฑา สวัสดี

27307

sumontas@g.swu.ac.th

งานประชาสัมพันธ
น.ส.ศุภลักษณ ฉายากุล

27338

supalux@g.swu.ac.th

งานสารสนเทศ
นายโสภณ เครือแกว

27335

soponk@g.swu.ac.th

ชางเทคนิค
นายยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต

27341

yutthasak@g.swu.ac.th

พนักงานขับรถยนต
นายสายชล กุมารสิงห

saichon@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

พนักงานบริการ
น.ส.ดวงแกว มั่นคง
สาขากายภาพบำบัด
หัวหนาสาขากายภาพบำบัด
อ.ดร.กสิมา กิติยานันท
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
ผศ.ผกาภรณ พูเจริญ
ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทรโทโล
ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
ผศ.ดร.นิธินันท ชัยคีรี
ผศ.ดร.วันวิสาข พานิชาภรณ
อ.วาสนา เตโชวาณิชย
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย
อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ
อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
อ.ดร.ณัฐกาญจน รุณรงค
อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
อ.จินตนา ตันหยง
อ.ดร.อรพินท การุณทรัพยเจริญ
อ.ดร.ยุภาภรณ รัตนวิจิตร
อ.พิมพพร กลวยออน
อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม
อ.ดร.ธิติมาศ วินัยรักษ
อ.พรพรหม เชยะสิทธิ์
อ.ดร.พัชรวรรณ สุวรรณรัตน

ภายนอก/DID

e - mail

dungkaew@g.swu.ac.th

27321

27325
27330
27328
27321
27343
27326
27320
27346
27313
27343
27322
27322
27320
27346
27327
27325
27318
27309
27326
27309
27309
27325

kasima@g.swu.ac.th
kanda@g.swu.ac.th
paka@g.swu.ac.th
sukalya@g.swu.ac.th
pattariy@g.swu.ac.th
chatcha@g.swu.ac.th
nithinun@g.swu.ac.th
wanvisap@g.swu.ac.th
wassana@g.swu.ac.th
prapawad@g.swu.ac.th
weeraya@g.swu.ac.th
tossaphon@g.swu.ac.th
kanokwan@g.swu.ac.th
kanogwun@g.swu.ac.th
orawany@g.swu.ac.th
nuttakarn@g.swu.ac.th
peeraya@g.swu.ac.th
jintanat@g.swu.ac.th
orapink@g.swu.ac.th
yupapornr@g.swu.ac.th
pimpornkl@g.swu.ac.th
rujirawan@g.swu.ac.th
Thitimard@g.swu.ac.th
pornprom@g.swu.ac.th
patcharawans@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

สาขาการสงเสริมสุขภาพ
หัวหนาสาขาการสงเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน
27323
ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
27319
ผศ.ดร.อภิสรา โสมทัศน
27319
อ.ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
27317
อ.ดร.ปะการัง ศรีมี
27337
อ.ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
27323
อ.ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
27325
อ.ดร.รัตนติพร โกสุวินทร
27325
อ.ปยนุช ยอดสมสวย
27318
อ.ยุพารัตน อดกลั้น
27309
อ.สุพิมพ วงษทองแท
27309
อ.สุนิสา สงสัยเกตุ
27325
ศูนยการวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง
รักษาการแทนประธานศูนยการวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
27344
งานวิจัย
นายวุฒิชัย อนันตวิบูลย
27339
งานการศึกษาตอเนื่อง
น.ส.ขนิษฐา ใจกลา
27315
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 6
โทรศัพท 02-261-5759
โทรศัพท 085-685-6276
นักกายภาพบำบัดประสานมิตร
นายศรายุทธ นามไพร
12501
น.ส.อรอนงค เอียดแกว
12501
น.ส.ณัฐชญา สุนทรเวช
12501
คลินิกกายภาพบำบัด องครักษ
27333
โทรศัพท 083-237-8627
โทรสาร 037-395-438

ภายนอก/DID

e - mail

pattakorn@g.swu.ac.th
sirikult@g.swu.ac.th
apisara@g.swu.ac.th
pimonpor@g.swu.ac.th
pakarang@g.swu.ac.th
surasaky@g.swu.ac.th
ormjai@g.swu.ac.th
rattiporn@g.swu.ac.th
piyanuchy@g.swu.ac.th
yaparat@g.swu.ac.th
supim@g.swu.ac.th
sunisaso@g.swu.ac.th

saitida@g.swu.ac.th
wuttichaia@g.swu.ac.th
khanidtha@g.swu.ac.th

sarayutn@g.swu.ac.th
ornanongi@g.swu.ac.th
natchayas@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-664-1882
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แกวสุทธา

15855

02-649-5243

15235

02-649-5223

15855

02-649-5243

เลขานุการคณบดี
น.ส.สุนันท เคาหัน
รองคณบดีฝายบริหาร
อ.ทพญ.ม.ล.พิณแข รัชนี

15858

รองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปยะชน

15112

02-649-5212

15161

02-649-5504

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ จิ๋วพัฒนกุล แกวมณี

15130

02-649-5217

ผูอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย ปฎิพัทธวุฒิกุล ดิดรอน

15829

02-649-5233

15112

02-649-5212

15146

02-649-5221

รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยูเจริญ
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.ดร.ทพ.วิบุลย ไพศาลกอบฤทธิ์
สำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท 02-260-1457
โทรสาร 02-664-1882
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นางวรรณี สุขละมูล

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

งานบริหารและธุรการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.ศุธัญญดา คูหาวิชานันท

15140

02-649-5790

นายสมัชชา ชวยสุวรรณ

15139

นายภัคธร กลับแสง

15140

02-649-5790

น.ส.กนกพร สุขยานันท

15140

02-649-5790

น.ส.ศิริพร ศิริ

15237

02-649-5224

น.ส.สมศรี วิริยะอัตตสมบัติ

15237

02-649-5224

นายบรรพต เพ็ชรโต

15858

นายขรรคชัย หงีเจริญ

15858

นายสิทธิพร จิตตรักษ

15858

งานคลัง
หัวหนางานคลัง
น.ส.ณัฏฐชุดา เศรษฐาพฤทธิ์

15146

02-649-5221

นางเทวี วิชัยดิษฐ

15854

02-649-5787

น.ส.ศิริพร พูลสุขสวัสดิ์

15146

02-649-5221

น.ส.ตะวัน มีชูมิตร

15146

02-649-5221

นางสุวณัฐ นูมหันต

15145

02-649-5220

น.ส.ออยทิพย ลำดับพงศ

15145

02-649-5220

นายอิทธิพล ขจรกลิ่นมาลา

15145

02-649-5220

นายทนงศักดิ์ คลองคำนวณการ

15145

02-649-5220

นายณรงค ขวัญออน

15145

02-649-5220

งานพัสดุ
หัวหนางานพัสดุ

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง
งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.นิสา กรีหิรัญ
นางฐิตินันท รองรัตน
นายโยธิน ศรีษะบาล
นายอุดม พวงเพชร
นายปรมินทร วิภาตะวิทย
วาที่รอยตรีฉัตร แสงงามสม
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
หัวหนาภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
รศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค ธนธรวงศ
อ.ทพ.พลาวัสถ เลาหรุงพิสิฐ
อ.ทพญ.อุษณีย ปงไพบูลย
ผศ.ทพญ.ดร.ปยะนารถ เอกวรพจน
อ.ทพญ.อรศรี ชุติเนตร
อ.ทพญ.ณัฐวดี เองสมบุญ
อ.ทพญ.สุธีรา เตชะธนะวัฒน
อ.ทพญ.พิมพสุภัค บุญมงคลรักษา
อ.ทพญ.จิรดา ดุษฎีมีลาภ
ทพญ.ณัฎฐริญา วงษเอี่ยม
น.ส.อรพินธ สุขโพลง
น.ส.กัญญณัช สุขแกว
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมปองกัน
หัวหนาภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมปองกัน
อ.ดร.พัฒนพงส จาติเกตุ
อ.ทพญ.เสรีนา สิรรัตน สกุลณะมรรคา
ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
ผศ.ทพญ.นงลักษณ สมบุญธรรม

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

15170
15170
15170
15170
15170
15041

15093
15829
15829
15090
15092
15090
15092
15090
15092
15092
15829
15829

02-649-5782
02-649-5233
02-649-5233

15081
15161
15161
15084
15084

02-649-5203
02-649-5504
02-649-5504
02-649-5205
02-649-5205

02-649-5208
02-649-5208
02-649-5208
02-649-5208
02-649-5233
02-649-5233

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท

ภายใน
15085

ภายนอก/DID
02-649-5206

อ.ทพญ.วิชิดา ฉวีวรรณากร

15085

02-649-5206

อ.ทพญ.นรินี ชินะจิตพันธุ

15085

02-649-5206

อ.ทพญ.วัลลภิษฐ วิสุทธิศักดิ์

15085

02-649-5206

อ.ดร.ทพญ.กุลธิดา ปรคนธรรพ

15084

02-649-5205

อ.ทพญ.นีรนาท ถิระศุภะ

15084

02-649-5205

อ.ทพ.ธงชัย จิตมิตรสัมพันธ

15081

02-649-5203

น.ส.นุจรีย ขจรกลิ่นมาลา

15161

02-649-5504

นางจันทรลา ฤทธิ์กระจาย

15085

02-649-5206

ผศ.ทพ.สุวิทย วิมลจิตต

15112

02-649-5212

รศ.ทพ.ณรงคศักดิ์ เหลาศรีสิน

15112

02-649-5212

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร เจียรพุฒิ

15112

02-649-5212

ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอี่ยมจิรกุล

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.ดร.มะลิ พลานุเวช

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.จามรี เสมา

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.รุงทิวา ศรีสุวรรณฑา

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.กุลนันทน ดำรงวุฒิ

15112

02-649-5212

อ.ทพ.นทีธร พฤกษวัชรกุล

15112

02-649-5212

อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

15112

02-649-5212

อ.ทพ.อภิรัตน ฤทธิ์ฐิติ

15112

02-649-5212

อ.ทพญ.พีรพร ทวีวัฒนไพศาล

15112

02-649-5212

อ.ทพ.ชาญศักดิ์ สุขะจินตนากาญจน

15112

02-649-5212

อ.ดร.ทพ.ณัฐพล กิตติคุณเดชา

15112

02-649-5212

อ.ดร.ทพญ.พริมา บูรณสิน

15112

02-649-5212

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ
หัวหนาภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน

อ.ทพญ.มีนารีนทร พาณิชยทวีกุล
อ.ทพญ.ขวัญชนก รัตนคุปต
อ.ทพ.ธีรเชษฐ นันทกีรติพัฒน
อ.ทพ.กตัญู หลิมไชยกลุ
อ.ทพญ.ปพิชญา อินทจักร
ทพญ.ฐิฌา ตูวัฒนะวาณิช
น.ส.มิลิน ออนไสว
นางกิ่งแกว บุญผอง
นางพรรณี ทองโคตร
ภาควิชาศัลยศาสตรและเวชศาสตรชองปาก
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรและเวชศาสตรชองปาก
รศ.ดร.ทพ.สรสัณห รังสิยานนท
อ.ทพ.ชาติชัย เชยวัฒนา
อ.ทพ.นพ.ชาญชาย วงศชื่นสุนทร
อ.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร
ผศ.ทพญ.ดร.มานิสา ศรีชลเพ็ชร
อ.ทพ.ภูมิวุฒิ อัตถากร
รศ.ดร.ทพญ.อรุณวรรณ หลำอุบล
ผศ.ทพญ. ดร.ภัทรายุ แตบรรพกุล
อ.ทพญ.พิมพพร รักพรม
อ.ทพญ.พันทิพย สังวรินทะ
อ.ทพญ.สินีภัทร ตลึงจิตร
อ.ดร.ทพญ.วรวลัญช หิรัญวิชญารัตน
อ.ทพ.ดร.ชัชพันธุ อุดมพัฒนากร
อ.ทพ.ชินวิช ศรียืนยง
อ.ทพ.ชินโชติ เข็มลา

ภายใน
15112
15112
15112
15112
15112
15112
15112
15112
15112

ภายนอก/DID
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212
02-649-5212

15061
15808
15818
15818
15818
15818
15062
15062
15062
15042
15062
15062
15062
15818
15818

02-649-5201

น.ส.สรินพร ผลานุสนธิ์

15063

02-649-5202
02-649-5781

น.ส.อุตมาพร บุญทรง
น.ส.ดวงเดือน ทองสุทธิ์

15809
15063

02-649-5229
02-649-5229
02-649-5229
02-649-5229

02-649-5199

02-649-5229
02-649-5229

02-649-5202
02-649-5781

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาโอษฐวิทยา
หัวหนาภาควิชาโอษฐวิทยา
อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ

15126

02-649-5216

รศ.ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร

15126

02-649-5216

อ.ทพญ.ดร.สิริลักษณ ตีรณธนากุล

15126

02-649-5216

รศ.ทพญ.อรพินธ อัจฉรานุกูล

15131

02-649-5218

รศ.นันทนา อรุณฤกษ

15131

02-649-5218

อ.ดร.สิริรัตน บุญดิเรก

15131

02-649-5218

อ.ทพญ.เพ็ญประภา วัฒนสุขชัย

15130

02-649-5217

อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ

15130

02-649-5217

อ.ทพญ.ฟาใส ภูเกียรติ

15130

02-649-5217

ผศ.ทพญ.ปรมาภรณ จิ๋วพัฒนกุล แกวมณี

15130

02-649-5217

อ.ทพญ.ภคพร พิสุทธิ์วงศไพศาล
น.ส.พัชรณัฏฐ ศรีพอ

15130
15124

02-649-5217

นายศิริพงศ ตั้งประเสริฐ

15124

02-649-5215

นางวรรณี ผลสมหวัง

15124

02-649-5215

น.ส.จรรยวรรธน ชัยชนะ

15132

02-649-5784

02-649-5215

โรงพยาบาลทันตกรรม
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร. 02-258-3635
ผูอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

11218

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย ปฎิพัทธวุฒิกุล ดิดรอน

11218

รองผูอำนวยฝายการรักษาและบริการวิชาการ

11219

อ.ทพญ.พันทิพย สังวรินทะ

11219

รองผูอำนวยการฝายสนับสนุนการรักษา

11222

อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท

11222

pavineep@g.swu.ac.th
pantip@g.swu.ac.th
vorachon@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผูชวยผูอำนวยการฝายการรักษา

15112

02-649-5212

อ.ดร.ทพญ.รุงทิวา ศรีสุวรรณฑา

15112

02-649-5212

rungtiwap@g.swu.ac.th

15112

02-649-5212

nateetorn@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล
อ.ทพ.นทีธร พฤกษวัชรกุล
เลขานุการผูบริหาร
น.ส.วิรินทร อางคำ

11220

wirinthon@g.swu.ac.th

สำนักงานโรงพยาบาล
งานบริหารทั่วไป

11220

หนวยสารบรรณและงานประชุม
น.ส.ยุพิน แสงอุทัย

11220

uphin@g.swu.ac.th

น.ส.สุภัทสร อักษรชู

11221

supatsorn@g.swu.ac.th

น.ส.จิดาภา ทัตทวี

11220

jidhapa@g.swu.ac.th

หนวยทรัพยากรบุคคลและนโยบายและแผน

11220

น.ส.วลัย นาคสังข

11220

น.ส.วิรินทร อางคำ

11220

หนวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

11222

นายอนิรุทธ เสวกอาภรณ

11222

aniruts@g.swu.ac.th

นายณัฐพงศ สุกรีฑา

11222

nattapongsu@g.swu.ac.th

งานพัสดุ

15851

02-649-5241

น.ส.ประไพวรรณ สมรัตน

15851

02-649-5241

prapaiwans@g.swu.ac.th

น.ส.จันทรเพ็ญ บุรีธาร

15851

02-649-5241

junpen@g.swu.ac.th

น.ส.ธิติมา อุบลนุช

15851

02-649-5241

thitimau@g.swu.ac.th

น.ส.อัญชลี สมบูรณ

15851

02-649-5241

anchaleesom@g.swu.ac.th

นายประเสริฐ สหายลับ

15851

02-649-5241

prasertsa@g.swu.ac.th

นายธีรยุทธ ขุนคต

15145

02-649-5220

teerayutk@g.swu.ac.th

walai@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการเงินและบัญชี

15852

02-649-5242

นายชุมพล จิตรบรรจง

15852

02-649-5242

น.ส.อมรรัตน พิมพภักดิ์

15852

02-649-5242

น.ส.กาญจนา แหวไธสง

15852

02-649-5242

kanjanah@g.swu.ac.th

นายปุณญาดา วงษศิลา

15852

02-649-5242

punyada@g.swu.ac.th

การเงิน ชั้น 1

15012

02-649-5789

น.ส.แพรดาว บุญทวีสูงสง

15012

02-649-5789

preadao@g.swu.ac.th

น.ส.พนาภรณ ธรรมวงศ

15012

02-649-5789

panaporn@g.swu.ac.th

น.ส.พกาวรรณ มูลพูน

15012

02-649-5789

pakawan@g.swu.ac.th

เวชระเบียน (ชั้น 1)

15010

02-649-5788

น.ส.ธัญนันท งานวิสุทธิพันธ

15010

02-649-5788

tunyanun@g.swu.ac.th

น.ส.ปาริษา ชนะภัยรี

15010

02-649-5788

parisa@g.swu.ac.th

น.ส.กาญจนา ศิริเทศ

15010

02-649-5788

kanjanasi@g.swu.ac.th

นางณัฐชญาภรณ จงควดี

15010

02-649-5788

nutchayaporn@g.swu.ac.th

คลินิกตรวจพิเคราะหและบำบัดฉุกเฉิน

15011

chumpolj@g.swu.ac.th
amonrut@g.swu.ac.th

15804
นางกฤษฎาพร ตองตาสี

15011

kritsadaporn@g.swu.ac.th

15804
น.ส.สุดใจ สุดสังข

15011

sudjai@g.swu.ac.th

15804
น.ส.นิลุบล สดรัมย

15011

nilubon@g.swu.ac.th

15804
น.ส.รัตนาการ ปะทิ

15011
15804

rattanakarn@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
คลินิกรังสีวิทยา ชั้น 2

ที่ทำงาน
ภายใน
15020

ภายนอก/DID

e - mail

02-649-5198

15021
น.ส.มิ้นท อุดมพันธ

15020

02-649-5198

mint@g.swu.ac.th

02-649-5198

phatchari@g.swu.ac.th

02-649-5198

nithaporn@g.swu.ac.th

15021
น.ส.พัชรีย ไชยขันธ

15020
15021

น.ส.นิธาภรณ สมรัตน

15020
15021

คลินิศัลยศาสตรชองปากและใบหนาขากรรไกร(ชั้น4)

15042

02-649-5199

15065
น.ส.รานี สมรัตน

15042

02-649-5199

ranee@g.swu.ac.th

02-649-5199

wanpensr@g.swu.ac.th

02-649-5199

niruts@g.swu.ac.th
kultidao@g.swu.ac.th

15065
น.ส.วรรณเพ็ญ สรอยสูงเนิน

15042
15065

นายนิรุธ ศรีมันตะ

15042
15065

น.ส.กุลธิดา ออนสะอาด

15042

02-649-5199

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ชั้น 5

15065
15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

น.ส.รัตนาภรณ ในทอง
น.ส.เบญจา พงษเพ็ง
น.ส.พัชราภรณ กลับมา
น.ส.ศศิกานต โพธิสาร

ratanapornn@g.swu.ac.th
benjap@swu.ac.th
phatcharaphon@g.swu.ac.th
sasikan@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
คลินิกทันตกรรมจัดฟน ชั้น 5

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

15082

02-649-5277

15086

02-649-5207

คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอน (ปริทันตวิทยา) ชั้น 6

15830

02-649-5234

น.ส.สุธัญญา สมรัตน

15830

02-649-5234

sutanya@g.swu.ac.th

น.ส.สุดารัตน โยธามาตย

15830
15100

02-649-5234
02-649-5210

sudaraty@g.swu.ac.th

นางอรนงค ตันไชย

15102

02-649-5211

oranong@g.swu.ac.th

น.ส.สุชาดา สรอยจิตร

15102

02-649-5211

suchadaso@g.swu.ac.th

น.สไพลิน สุดสังข

15102

02-649-5211

pailins@g.swu.ac.th

คลินิกทันตกรรมทั่วไป ชั้น 8

15116

นางจงคิด ฑีฆะพันธ

15116

jongkid@g.swu.ac.th

นางวิศรุตา นันไชย

15116

wisaruta@g.swu.ac.th

นายพัฒนชัย ลุนธิระวงค

15116

pattanachai@g.swu.ac.th

น.ส.ภาวิณี ยาปน

15116

phawinee@g.swu.ac.th

น.ส.อุไรรัตน สดรัมย
นายธนชัย คงเจริญ
น.ส.ปวีณา เชื้อตาเคน
น.ส.วชิรญา ตาริน

คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอน /

urairat@g.swu.ac.th
tanachai@g.swu.ac.th
paweenac@g.swu.ac.th
wachiraya@g.swu.ac.th

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว ชั้น 7

คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอน (วิทยาเอ็นโดดอนด) ชั้น 9 ดอนด) ชั้น 9
น.ส.อริสา แจงเปยม

15120

02-649-5798

arisaj@g.swu.ac.th

น.ส.วาธิตา เคหวัตร

15120

02-649-5798

watita@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน

e - mail

หองปฏิบัติการ ชั้น 9

ภายใน
15843

ภายนอก/DID
02-649-5240

น.ส.ณพัชญปภา ภูมิพยา

15843

02-649-5240

patchaneep@g.swu.ac.th

นางรุงนภา พูนทรัพย

15843

02-649-5240

rungnapap@g.swu.ac.th

นางมณีรัตน ทองพันธ

15843

02-649-5240

maneeton@g.swu.ac.th

คลินิกบัณฑิตศึกษา ชั้น 10

15846

น.ส.จามิกร ชาญณรงค

15846

jamikorn@g.swu.ac.th

น.ส.สโรชา ทนะขวาง

15846

sarochat@g.swu.ac.th

นายวรายุทธ ตะตะ

15846

warayod@g.swu.ac.th

หนวยฆาเชื้อและจายเครื่องมือกลาง ชั้น 12

15153

02-649-5222

น.ส.กรวีรรัชฏ ปญญาวงค

15153

02-649-5222

rattanatikan@g.swu.ac.th

น.ส.กานพิชชา เทพกัน

15153

02-649-5222

nutchayat@swu.ac.th

น.ส.ชนมณี ปญญาวงค

15153

02-649-5222

chonmanee@g.swu.ac.th

น.ส.พัชริน ชื่นอารมย

15153

02-649-5222

patchrin@g.swu.ac.th

น.ส.รัศมี บัวงาม
นางสวัสดิ์ หากวี

15153

02-649-5222

rusamee@g.swu.ac.th

15153

02-649-5222

sawath@g.swu.ac.th

น.ส.พรพิมล พันชารี

15153

02-649-5222

pornpimolp@g.swu.ac.th

นายอาทิตย ทองสุทธิ์

15153

02-649-5222

arthitt@g.swu.ac.th

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

น.ส.จันทรเพ็ญ ศรีโชค
น.ส.นุชจิรา แพงศรี
น.ส.ทัศนีย สุระมาตย
น.ส.วิภา สมรัตน

janpen s@g.swu.ac.th
nuchjira@swu.ac.th
thadsanee@g.swu.ac.th
wipas@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
น.ส.นิตยา คลองสุนทร
น.ส.ชญาดา เขมนกิจ
นางฆติการ พรหมแกว
น.ส.วัชรี ทนะขวาง
นายพงษศิลป วงคสุวรรณ
น.ส.วลีรัตน ปะทิ
น.ส.ธวัลรัตน ศรีมณี
น.ส.เกศรินทร บุญสอน
น.ส.ผกามาศ คชรินทร
น.ส.วิภาดา แนนไธสง
น.ส.นราวดี หลุมกลาง
น.ส.นวรินทร วงษขันธ
น.ส.ปทวรรณ สุทธิบาก

ที่ทำงาน
ภายใน
15252

ภายนอก/DID
02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

15252

02-649-5227

15253

02-649-5796

e - mail
nitayak@g.swu.ac.th
chayadaka@g.swu.ac.th
katika@g.swu.ac.th
watchareeth@g.swu.ac.th
pongsi@g.swu.ac.th
rattanavlee@g.swu.ac.th
thawanrut@g.swu.ac.th
ketsarin@g.swu.ac.th
pakamat@g.swu.ac.th
wipadan@g.swu.ac.th
naravade@g.swu.ac.th
nawarinw@g.swu.ac.th
patthawan@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
คลินิกทันตกรรมพิเศษอโศกมนตรี

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

11212
11234

อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 5
โทรศัพท 02-169-1008
นางภวิมล สุดายงค

11212

povimon@g.swu.ac.th

11234
น.ส.สุกัญญา เลิศสีดา

11212

sukhanya@g.swu.ac.th

11234
น.ส.แสงทอง แกวมณี

11212

sengtong@g.swu.ac.th

11234
น.ส.สุพรรณี ศรชัย

11212

supannees@g.swu.ac.th

11234
น.ส.ธัญญา แกวคำแจง

11212

thanyak@g.swu.ac.th

11234
น.ส.จารุวรรณ ดวงประทีป

11212

jaruwand@g.swu.ac.th

11234
น.ส.วิชิดา ทานัน

11212

wuechida@g.swu.ac.th

11234
นายพีรวิชญ อินวรรณ

11212

peerawit@g.swu.ac.th

11234
น.ส.ปรดา สรอยชื่อ

11212

prurada@g.swu.ac.th

11234
นางจำปา ศิริ

11212

jampa@g.swu.ac.th

11234
น.ส.ณัฐนันท ประเสริฐธีรพร

11212
11234

nuthanan@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หองพักทันตแพทย

11223

ทพญ.กัลยกร เจริญผล

11223

kanyakorn@g.swu.ac.th

ทพญ.ทิพาพร อองสุวรรณ

11223

tipaporno@g.swu.ac.th

ทพญ.ฐิตินันท สิมสีแกว

11223

thitinuns@g.swu.ac.th

ทพ.ธิพล วัชราวิภาส

11223

thiphon@g.swu.ac.th

ทพ.ปติภัทร ทั้งสุข

11223

pitipat@g.swu.ac.th

ทพ.ธนัตถ ลิมปนสุทธิพงศ

11223

thanutl@g.swu.ac.th

ทพญ.นันทปภัสร บุษปะเกศ

11223

nanpapas@g.swu.ac.th

ทพ.อธิชาติ อมรสมานกุล

11223

atichard@g.swu.ac.th

ทพญ.จิรภัทร ไพโรจนสถิตกุล

11223

jirapatpa@g.swu.ac.th

ทพ.ณัฐภัทร จิตตวรวานิช

11223

nuthaphat@g.swu.ac.th

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 037-395-089
สำนักงาน มศว องครักษ

27167

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

27177

arunya@g.swu.ac.th

27176

amonwan@g.swu.ac.th

27174

phisut@g.swu.ac.th

27172

paramapornk@g.swu.ac.th

27178

phantipha@g.swu.ac.th

27173

pisitd@g.swu.ac.th

เลขานุการคณบดี
น.ส.อมรวรรณ นาคะปณฑ
รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแนน
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ดร.ปรมาภรณ เกิดทรัพย
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ธนัท อมาตยกุล

27170

tanut@g.swu.ac.th

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
27176

amonwan@g.swu.ac.th

27167

weerawatm@g.swu.ac.th

27168

marisada@g.swu.ac.th

27181

naiyanata@g.swu.ac.th

27182

kunchisa@g.swu.ac.th

27175

srisudawa@g.swu.ac.th

27169

maneenil@g.swu.ac.th

27169

maneenil@g.swu.ac.th

น.ส.ไพจิตรี ปาขมิ้น

27183

paichitree@g.swu.ac.th

น.ส.กรองกาญจน มณีรักษ

27184

krongkan@g.swu.ac.th

น.ส.สุพรรณา แดงเจริญ

27171

supanna@g.swu.ac.th

น.ส.กมลวรรณ เกตุโกมุท

27185

kamonwank@g.swu.ac.th

27176

amonwan@g.swu.ac.th

น.ส.อมรวรรณ นาคะปณฑ
หนวยสารบรรณ
นายวีรวัฒน มนัสทวี
หนวยวิชาการ
น.ส.มริษฎา รุงแสง
หนวยวิจัย และบริการวิชาการ
น.ส.นัยนา ตั้งใจดี
หนวยกิจการนิสิต
น.ส.กันยชิสา รักษสมบูรณ
หนวยบุคคล
นางศรีสุดา พันมานิมิตร
หนวยแผน
น.ส.มณีนิล เกตุแกว
หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.มณีนิล เกตุแกว
หนวยคลัง

หนวยพัสดุ

หนวยประชุม
น.ส.อมรวรรณ นาคะปณฑ
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หนวยจัดเลี้ยง
น.ส.รุจิเรข สุวรรณทอง

27167

หนวยจัดทำขอสอบ
นายวีรวัฒน มนัสทวี

27167

weerawatm@g.swu.ac.th

27168

marisada@g.swu.ac.th

น.ส.กันยชิสา รักษสมบูรณ

27182

kunchisa@g.swu.ac.th

น.ส.มณีนิล เกตุแกว

27169

maneenil@g.swu.ac.th

หนวยวิเทศสัมพันธ
น.ส.มริษฎา รุงแสง
หนวยประชาสัมพันธ

นายณฐนน ทองออน

natanon@g.swu.ac.th

หนวยโสตทัศนูปกรณ และพัฒนาระบบ
นายไพบูรณ นวนิธิกร

27171

phaiboon@g.swu.ac.th

นายคเณศ รอดพูล

27167

khanet.rodphool@g.swu.ac.th

นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร

27167

yongyouths@g.swu.ac.th

นายไพบูรณ นวนิธิกร

27171

phaiboon@g.swu.ac.th

นายคเณศ รอดพูล

27167

khanet.rodphool@g.swu.ac.th

นางชัยรัมภา พวงศิริ

27167

tunyaporn@g.swu.ac.th

น.ส.อรอนงค ใจจุมปู

27169

onanongj@g.swu.ac.th

น.ส.รุจิเรข สุวรรณทอง

27167

หนวยบริการหองปฏิบัติการกลาง อาคาร และสถานที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
รศ.ดร.พรทิพย ศิริสุนทราลักษณ

27180

porntips@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธีรารัตน อิทธิโสภณกุล

27180

teerarat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นันทรัตน ณ นครพนม

27180

nantarat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พิสิฏฐ ธรรมวิถี

27173

pisitd@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแนน

27174

phisut@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศรีวิกรณ ดิษฐอุดมโพธิ์

27180

srivikorn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อุลิสาณ พาชีครีพาพล

27179

ulisa@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร
อ.สุจินดา จิตตใจฉํ่า

27180

sujinda@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วาสินี จันทรนวล

27180

wasineec@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด

27179

patcharakamon@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ

27180

wilaipornk@g.swu.ac.th

อ.ดร.เฉลา เทพเฉลิม

27180

chalao@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุภาภรณ โสภณพัฒนะโภคา

27179

supapornsp@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กมลชัย ชะเอม

27179

kamonchai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปรมาภรณ เกิดทรัพย

27172

paramapornk@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชลินันท เพ็งสุข

27179

chalinan@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภัคจิรัตน สิงหะบุตร

27180

pakjirat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธนัท อมาตยกุล

27167

tanut@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต

27180

arusa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง

27177

arunya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ

27178

phantipha@g.swu.ac.th

อ.ดร.ตรีสินธุ โพธารส

27179

treesin@g.swu.ac.th

อ.ดร.โสรยา เกตุจรัส

27180

sorayak@g.swu.ac.th

อ. ดร.สิริฉัตร ชนะดัง

27180

sirichat@g.swu.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
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ชื่อ - ตำแหนง
คณะพยาบาลศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-649-5000 ตอ 21823, 21824
โทรศัพท 089-922-2549
081-938-9800
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ผศ.ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช
เลขานุการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
น.ส.นวมลลิ์ ประดิษฐวงษ
รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ชฎาภรณ วัฒนวิไล
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ
อ.ดร.วิมลวรรณ เลิศวงศเผาพันธุ
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
อ.ดร.ณัฐวรา จันทรเอี่ยม
ผูชวยคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.อริสรา สุขวัจนี
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว
งานบริหารและธุรการ
น.ส.นภาพร ศรีโพธิ์
น.ส.สิรดาภัทร สุขฉวี
น.ส.อัญชลี กิจพิทักษ
นางนงนุช จิตตสงัด
นายบุญกอง ราตรีวงษ
นายอุทัย เกษร
นายยุทธิชัย เนื่องจากฉิม

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

21801

02-649-5403

thasavan@g.swu.ac.th

21802

02-649-5404

matthanap@g.swu.ac.th

21803

02-649-5405

chadaporn@g.swu.ac.th

21833

02-649-5413

lawan@g.swu.ac.th

21804

wimonwan@g.swu.ac

21855

nattawara@g.swu.ac.th

21865

ninlapa@g.swu.ac.th

21877

arissara@swu.ac.th

27711

watchai@g.swu.ac.th

21816
21843
21817
21816
27717
27718
27718

02-649-5420
02-649-5774
02-649-5420

napaporns@g.swu.ac.th
atcharaporn@g.swu.ac.th
nongnuchr@g.swu.ac.th
boonkong@g.swu.ac.th
uthai@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบุคคล
นายณัฏฐชัย แสงบุตร

21831
21816

nuttachai@g.swu.ac.th
02-649-5420

งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.นันธิยา รักซอน

27712

น.ส.ธญา กปนชรานนท

21821

02-649-5411

taya@g.swu.ac.th

นางสุธาวี จินตกสิกรรม

21821

02-649-5411

sutavee@g.swu.ac.th

น.ส.สุกัญญา เดวิเลาะ

21800

02-649-5402

sukanyad@g.swu.ac.th

น.ส.ฐานิศรา ปญญาภา

21800

02-649-5402

tanisara@g.swu.ac.th

น.ส.ทัศวรรณ ภมรนาค

21800

02-649-5402

thasavan@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริพร จีนหวาด

21847

siripornje@g.swu.ac.th

หัวหนางานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวัฒนชัย พิริยะศรีแกว

27720

watchai@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีสัมภาษณ จันทคนธ

27721

samphat@g.swu.ac.th

นายวชิร ขจรจิตรจรุง

27722

washira@g.swu.ac.th

งานการเงินและบัญชี
น.ส.กาญจนา สุขสงา

21825

น.ส.สรัลชนา นครคง

21827

saralchana@g.swu.ac.th

น.ส.ดวงกมล เพ็ชรซะ

21826

duangkamonp@g.swu.ac.th

nuntiya@g.swu.ac.th

งานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-649-5412

kanchanas@g.swu.ac.th

งานพัสดุ
หัวหนางานพัสดุ
น.ส.ชดา เกิดโภคา

21820

02-649-5410

chada@g.swu.ac.th

นางภคอร ขุขันธิน

21820

02-649-5410

kuanta@g.swu.ac.th

น.ส.ณปภัช นิ่มสงา

21820

02-649-5410

sucheerah@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.เสาวลักษณ สรรเพชร

21828

saowaluks@g.swu.ac.th
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กิจการนิสิต
น.ส.นวมลลิ์ ประดิษฐวงษ

ที่ทำงาน
ภายใน
21802

ภายนอก/DID
02-649-5404

e - mail

matthanap@g.swu.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อ.ดร.ณัฐวรา จันทรเอี่ยม

21855

nattawara@g.swu.ac.th

อ.ดร.วานิด ดวงเดช

wanid@g.swu.ac.th

อ.ชุติมาภรณ กังวาฬ

Chutimaporn@g.swu.ac.th

อ.วรานุช พฤฒารัตน

waranuch@g.swu.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ผศ.ดร.มยุรฉัตร กันยะมี
ผศ.ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ

21861

ผศ.ดร.สุคนธ วรรธนอมร

21865

mayurachat@g.swu.ac.th
Srisuda@g.swu.ac.th
Sukon@g.swu.ac.th

อ.ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
ผศ.ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ
ผศ.ดร.จารุวรรณ ไผตระกูล

phagapun@g.swu.ac.th
21865
21862

ninlapa@g.swu.ac.th
jaruwanph@g.swu.ac.th

ผศ.เพ็ญประภา สุธรรมมา

penprapas@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก

Wilaiwanpa@g.swu.ac.th

อ.ดร.ขนิษฐา วิศิษฎจริญ

khaintta@g.swu.ac.th

อ.ศิริพร สมบูรณ

Siriporns@g.swu.ac.th

อ.วีณา อยูภู

weenay@g.swu.ac.th

อ.หทัยรัตน ชลเจริญ

hatairatc@g.swu.ac.th

อ.ดร.คณานิตย แสงหิรัญ
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
อ.ดร.กัญญาณัฐ สุภาพร
อ.กฤติยา แสวงทรัพย
อ.ดร.อรวรรณ จันทรมณี

21868
21869

kanyanat@swu.ac.th
02-649-5776

kittaya@swu.ac.th
Aurawon@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ร.อ.หญิง ดร.จิรวรรณ อินคุม

21870

jirawain@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

21872

duangduan@g.swu.ac.th

อ.วิมลวรรณ เลิศวงศเผาพันธุ

21804

wimonwan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อริสรา สุขวัจนี

arissara@g.swu.ac.th

อ.อุนเรือน แกวพินิจ

Unraun@g.swu.ac.th

อ.ขวัญจิต คุปตานนท

khwanchit@g.swu.ac.th

อ.อุไรวรรณ นิกรปกรณ

uraiwann@g.swu.ac.th

อ.เพชรรัตน รุจิพงศ

petcharatr@g.swu.ac.th

อ.นุชธิดา สมัยสงฆ

Kannapat.sa@g.swu.ac.th

อ.นปภัช ทองคำวงศ

21877

napapatt@g.swu.ac.th

อ.ประพันธ เพชรเลิศหิรัญกุล

Prapanph@g.swu.ac.th

อ.อิสราพงษ เปนพุมพวง

issaraphong@g.swu.ac.th

อ.ศุภธิดา จันทรบุรี

suphatida@g.swu.ac.th

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
อ.วันเพ็ญ รักษปวงชน

21844

ผศ.ชฎาภรณ วัฒนวิไล

21803

wanphen@g.swu.ac.th
02-649-5405

ผศ.ลาวัณย รัตนเสถียร

lawan@g.swu.ac.th

อ.วิไลกุล หนูแกว

wilaikul@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วัชรี ดานกุล

watchareed@g.swu.ac.th

อ.ภารดี บุญเพิ่ม
อ.วิลาวัลย ไทรโรจนรุง

chadaporn@g.swu.ac.th

paradee@g.swu.ac.th
21810

02-649-5415

wilawon@g.swu.ac.th

อ.ทิพวรรณ เอี่ยมเจริญ

tippawani@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.บุศรา แสงสวาง

bussara@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นุชรีย แสงสวาง

nucharees@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะพลศึกษา
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
หมายเลขภายใน

22511

โทรศัพท/โทรสาร ประสานมิตร 02-258-4117
โทรศัพท/โทรสาร องครักษ

02-649-5769

รักษาการแทนคณบดีคณะพลศึกษา
รศ.ดร.สนธยา สีละมาด

22501

02-649-5072

sonthase@g.swu.ac.th

15401
รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร วางแผน และพัฒนา
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

27008

tanormsa@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศริ ิ

27014

sununts@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษยเกา และกิจการพิเศษ
อ.ดร.พิมพา มวงศิริธรรม

pimpa@swu.ac.th

27009

รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิจัย วิเทศสัมพันธ และสื่อสารองคกร
ผศ.ดร.สุภาภรณ ศิลาเลิศเดชกุล

22515

02-649-5771

supapornsi@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายบริหาร
อ.วาที่รอยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง

22526

chinaopas@swu.ac.th

22558

krirkwit@g.swu.ac.th

รักษาการผูอำนวยการศูนยกีฬาสิรินธร
อ.ดร.เกริกวิทย พงศศรี

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ

22526

sumontee@swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์

27003

jirawant@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายวิจัย วิเทศสัมพันธ และสื่อสารองคกร
อ.ดร.พนิตา คำภูษา

27016

panita@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษยเกา และกิจการพิเศษ
อ.พิพฒ
ั น ตันวิบูลยวงศ

pipatt@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สำนักงานคณบดี
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นางจิราภรณ เทพสาธร

22567

jirapor@g.swu.ac.th

น.ส.วิมลรัตน อุทัยวัฒนาทร

22511

wimonrut@g.swu.ac.th

น.ส.ยุภา ตฤณธารารัตน

22511

yupa@g.swu.ac.th

น.ส.สุชีรา กองพารา

22520

นายสมบัติ อัมโภช

22511

งานบริหารและธุรการ องครักษ
โทรศัพท/โทรสาร องครักษ 02-649-5769
กลุมงานสารบรรณ
หัวหนางานบริหารและธุรการ

02-649-5769

sucheera@g.swu.ac.th

กลุมงานบุคคล
นางศิริวรรณ เขียวชอุม

22511

siriwanke@g.swu.ac.th

กลุมงานธุรการภาควิชา/ศูนยกีฬาฯ
น.ส.โชติรส ปนตระกูล

(จนท.ภาควิชาพลศึกษา)

22502

chotiros@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณภา แชมมณี

(จนท.ภาควิชาสุขศึกษา)

22502

wannapa@g.swu.ac.th

นางจีรนันทร กองพารา

(จนท.ภาควิชาสันทนาการ)

22526

jeeranank@g.swu.ac.th

น.ส.ใกลรุง รวมทรัพย(จนท.ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา)

22502

kairong@g.swu.ac.th

น.ส.ชนก พูลสวัสดิ์ (จนท.ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร)

22522

chanok@g.swu.ac.th

น.ส.พิกุล ภูจักหิน

22552

pikulp@g.swu.ac.th

(จนท.ศูนยกีฬาสิรินธร)

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ
น.ส.อรัญญา นนทรี

22520

02-649-5769

aranyan@g.swu.ac.th

นายวรวิทย ประรงคทอง

15426

02-649-5082

woravit@g.swu.ac.th

นางจงกลวรรณ โลกวิทย

15426

02-649-5082

งานบริหารและธุรการ ประสานมิตร
โทรศัพท/โทรสาร ประสานมิตร 02-258-4117
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานคลังและพัสดุ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
กลุมงานคลัง
นางสุรียพร ศรีสุวรรณ

22514

02-649-5770

sureepor@g.swu.ac.th

นางจินดา ไตรเวช

22510

02-649-5076

jindab@g.swu.ac.th

น.ส.นิตยา เวฬุวนารักษ

22510

02-649-5076

nittayaw@g.swu.ac.th

น.ส.ขวัญเรือง วสุอุดม

22554

khuanruan@g.swu.ac.th

กลุมงานพัสดุ
นายเสนีย รัชโนวรรณ

22514

02-649-5770

saneer@g.swu.ac.th

น.ส.วิภาวี เทียนทอง

22514

02-649-5770

wiphawi@g.swu.ac.th

น.ส.ชานัญชิดา ชิชติพัทธ

22560

chanutchida@swu.ac.th

งานบริการการศึกษา
กลุมงานวิชาการ
หัวหนางานบริการการศึกษา
นายพรสมัคร ภูมิเขต

22516

นางจาริวรรณ ปานประเสริฐ

22509

น.ส.ออมใจ ไฝทาคำ

22516

02-649-5772

samak@g.swu.ac.th
chariwan@g.swu.ac.th

02-649-5772

นายอนิชาติ ทรัพยมูล

aomjai@g.swu.ac.th
anichart@g.swu.ac.th

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
นางวรลักษณ พุทธชาติ

22516

02-649-5772

vorarux@g.swu.ac.th

กลุมงานพัฒนาศักยภาพนิสิต
นางปยนันทนา เกียรติกองทวี

22517

phiyanan@swu.ac.th

นางณัฐธัญญา จูมานัส

22517

engporn@g.swu.ac.th

22513

supotp@g.swu.ac.th

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
นายสุพจน พวงศิริ
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
กลุมงานสนับสนุนการวิจัย
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
นายวรงค สุพร

22515

02-649-5771

warong@g.swu.ac.th

น.ส.พรพรรณ บุญคบ

22515

02-649-5771

pornpunb@g.swu.ac.th

กลุมงานพัฒนาการวิจัย
น.ส.พรเพ็ญ ทองสอาด

pondpen@swu.ac.th

น.ส.คณิตา คุมสิงสัน

khanita@swu.ac.th

กลุมงานสนับสนุนการบริการวิชาการ
น.ส.กนิษฐา จิราพงษ

27011

kanitthaj@g.swu.ac.th

22513

thitiphun@g.swu.ac.th

นางกาญจนา รุงกำจัด

27010

kanchans@g.swu.ac.th

นายพิษณุ วงศยะรา

25555

pitsanu@swu.ac.th

นายสมเกียรติ รุงกำจัด

27010

somkert@swu.ac.th

นายไพศาล คงสอน

27010

paisan@swu.ac.th

นายสมชาย เปยมจิตต

27010

somchaipe@swu.ac.th

นางวิมาลา สุตินันท

27010

wimala@swu.ac.th

นางนิตยา ภูศรี

27010

nittayap@swu.ac.th

นายสุพจน นาคศรี

27010

นายสายชล ใจเย็น

27010

กลุมงานประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
นายธิติพันธุ เสงี่ยมงาม
งานกายภาพและสิ่งแวดลอม
กลุมงานพัฒนาและบำรุงรักษา
หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม

กลุมงานยานพาหนะ
นายนพดล กองพารา

27010

noppadong@swu.ac.th

นายวรวุฒิ ศรีประเสริฐ

27010

vuruvu@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาพลศึกษา
สำนักงานภาควิชาพลศึกษา โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 22502 โทรสาร 02-649-5085
หัวหนาภาควิชาพลศึกษา
ผศ.ดร.สาธิน ประจันบาน
อ.ดร.ธงชาติ พูเจริญ

sathin@swu.ac.th

22525
15776

02-649-5119

15776

02-649-5119

thongchat@swu.ac.th

02-649-5119

pimpa@swu.ac.th

22502
อ.ดร.พิมพา มวงศิริธรรม

15776
22502

อ.พิพัฒน ตันวิบูลยวงศ

22502

pipatt@swu.ac.th

อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ

22525

phanu@swu.ac.th

22502
อ.ดร.ทศพล ธานี

22502

tosapolta@swu.ac.th

อ.ดร.นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท

22502

jeeranun@swu.ac.th

อ.ดร.ปรียาภรณ กุลศิริรัตน

22502

preeyaporng@swu.ac.th

อ.ดร.ลักษมี ฉิมวงษ

22502

luxsamee@swu.ac.th

อ.ดร.อนุศักดิ์ สุคง

22502

anusaks@swu.ac.th

อ.ดร.แอน มหาคีตะ

22502

ann@swu.ac.th

ผศ.ดร.ไพญาดา สังขทอง

22502

paiyada@swu.ac.th

อ.ดร.ชาญกิจ คำพวง

22502

chankit@swu.ac.th

อ.ดร.ดิศรณ แกวคลาย

15776

02-649-5119

disorn@swu.ac.th

22502
อ.ดร.ศรัณย เจียระนัย

22502

saranj@swu.ac.th

อ.ดร.ศรัณย เจียระนัย

22502

saranj@swu.ac.th

22502

chotiros@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชาพลศึกษา
น.ส.โชติรส ปนตระกูล
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาสุขศึกษา
สำนักงานภาควิชาสุขศึกษา โทรศัพท/โทรสาร 02-649-5000 ตอ 22502
หัวหนาภาควิชาสุขศึกษา
อ.ดร.อนันต มาลารัตน

ananma@swu.ac.th

22512
15420

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ

22519

sununts@g.swu.ac.th

15420
อ.ดร.สุธีรา เมืองนาโพธิ์

22519

suthira@swu.ac.th

15420
อ.ดร.สิงหา จันทนขาว

22519
15763

singhac@swu.ac.th
02-649-5110

อ.ดร.พันธสิริ คำทูล

22519

puntasiri@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธัญมา หลายพัฒน

22512

thanma@g.swu.ac.th

15420
อ.ดร.ฉัตรพันธ ดุสิตกุล

22519

chatpan@swu.ac.th

อ.ดร.สุตาภัทร ประดับแกว

22512

sutapat@swu.ac.th

อ.ดร.พงศธร สุกิจญาณ

22512

pongsatorns@swu.ac.th

22502

wannapa@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชาสุขศึกษา
น.ส.วรรณภา แชมมณี
ภาควิชาสันทนาการ
สำนักงานภาควิชาสันทนาการ โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 22526
หัวหนาภาควิชาสันทนาการ
ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง

22526

konokvad@swu.ac.th

ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ

22526

sumontee@swu.ac.th

ผศ.ดร.วิพงษชัย รองขันแกว

22524

wipongchai@swu.ac.th

อ.วาที่รอยตรีจักรพงษ ธรรมพงษบวร

22526

chakrapong@swu.ac.th

อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต

22524

saravudh@swu.ac.th

อ.ดร.อดิศัย มัตเดช

22526

adisai@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.วาที่รอยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง

22526

chinaopas@swu.ac.th

อ.ดร.ศศธร สุมน

22524

sossathorn@swu.ac.th

อ.ดร.ธเนตร ตัญญวงษ

22524

tanet@swu.ac.th

อ.ดร.อารี ตีรณปญญา

22524

areet@swu.ac.th

22526

jeeranank@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชาสันทนาการ
นางจีรนันทร กองพารา
ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สำนักงานภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
โทรศัพท/โทรสาร 02-649-5000 ตอ 22502
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
อ.ดร.นุชรี เสนาคำ

22504

02-649-5073

nutcharee@g.swu.ac.th

ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ

22504

02-649-5073

salee@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร

22505

02-649-5074

panwira@g.swu.ac.th

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

22504

02-649-5073

pichit@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

22504

02-649-5073

tanormsa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุภาภรณ ศิลาเลิศเดชกุล

22504

02-649-5073

supapornsi@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พิชญาวีร ภานุรัชตฐนนท

22504

02-649-5073

nantanak@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สนธยา สีละมาด

22505

02-649-5074

sonthase@g.swu.ac.th

อ.ดร.เกริกวิทย พงศศรี

22504

02-649-5073

krirkwit@g.swu.ac.th

อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ์

22504

02-649-5073

pariya@g.swu.ac.th

อ.ศิริเชษฐ พูลทิพายานนท

22504

02-649-5073

sirichet@g.swu.ac.th

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปปทุม

22504

02-649-5073

prasitp@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิทิต มิตรานันท

22505

02-649-5074

witid@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภาณุวัฒน วชิรธานินทร

22505

02-649-5074

panuwat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อัจริยะ เอนก

22504

02-649-5073

achariyaa@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
น.ส.ใกลรุง รวมทรัพย

22502

kairong@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร
สำนักงานภาควิชาสาธารณสุขศาสตร โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 22522
หัวหนาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร
อ.ดร.ปรัชญ อินทรศักดิ์สิทธิ์

prat@swu.ac.th

22523

narut@swu.ac.th

ผศ.ดร.นรุตตม สหนาวิน
อ.ดร.อนงค หาญสกุล
อ.ดร.ทรัพยสตรี แสนทวีสุข

anongh@swu.ac.th
sapsatree@swu.ac.th

27003

อ.ดร.พนิตา คำภูษา

panita@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์

27003

jirawant@swu.ac.th

ผศ.ดร.ทรงพล ตอนี

22523

songpol@swu.ac.th

อ.ดร.สรัญญา วันจรารัตต

27003

sarunya@g.swu.ac.th

อ.กิตติ โพธิ์เย็น

kittiph@swu.ac.th

อ.ดร.พานิชย ยามชื่น

27003

panity@g.swu.ac.th

อ.ทีปพิพัฒน เลิศวรายุทธ

22523

teepapipat@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐพงศ แสนทวี

nuttapong@swu.ac.th

อ.ดร.พัชรี เนียมศรี

patchareen@swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร
น.ส.ชนก พูลสวัสดิ์

22522

เชาโรงยิม คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร

15426

เชา/ขอใชสนามเทนนิส/สนามบาสเก็ตบอล

15739

ประสานมิตร

chanok@g.swu.ac.th
02-649-5082
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-2122-4
02-260-2233-5
02-260-2950-3
โทรสาร 02-649-5334
โทรศัพทอัตโนมัติคณะแพทยศาสตร

27979

คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท 037-395-451-6
โทรสาร 037-395-456
คณบดีคณะแพทยศาสตร
รศ.นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ

60202-3

pairoj@g.swu.ac.th

น.ส.ชฎาพร ทวมลี้

60202-3

chadaporntu@g.swu.ac.th

นางมลฤดี ประยูรเจริญ

60202-3

monruede@g.swu.ac.th

เลขาคณบดี

ผูอำนวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
ผศ.พญ.นันทนา ชุมชวย

nantana@g.swu.ac.th

เลขาผูอำนวยการศูนยการแพทยฯ
น.ส.เกตุวดี พานสัมฤทธิ์

10609

น.ส.ธนิตา มุงหมาย

10605

รองคณบดี
รองคณบดีฝายการศึกษา
รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ

60407

arucha@g.swu.ac.th

60408

sureeratru@g.swu.ac.th

เลขานุการ
น.ส.ศิริพร เจจือ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี

tawima@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
รศ.อัมพร จาริยะพงศสกุล

14706

02-649-5379

amporma@g.swu.ac.th

14701

02-649-5374

chatsri@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
รศ.ฉัตรศรี จาริยะพงศสกุล
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
chatchavan@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ชัชวาลย เจริญธรรมรักษา
รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.พญ.จรินรัตน สิริรัฐวรรณ

60262

jarinratn@g.swu.ac.th

60261

kanjanani@g.swu.ac.th

เลขานุการ
น.ส.กาญจนา นิสารพะยุ
ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา
อ.นพ.ภานุณัฏฐ พุฒกิ มลกุล
อ.นพ.ดีพรอม ศิริเขต

sanunat@g.swu.ac.th
60409

deeprom@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายบริหารและวิชาการพรีคลินิก
ผศ.ศรีสมบัติ พุฒกิ มลกุล

srisombat@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
อ.พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล

panjarat@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ

60113

prasit@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
นพ.ชาญชัย เจริญพงศสุนทร

chachaic@g.swu.ac.th

ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นางนิตยา ขวัญสุวรรณ

20220

nittayah@g.swu.ac.th

60227

sureepornpo@g.swu.ac.th

โทรศัพท 037-395-085-6
น.ส.สุรีพร โพธิ์พันธุ
งานบริหารและธุรการ
โทรศัพท มศว ประสานมิตร 02-260-2122-4
02-260-2950-3
โทรสาร 02-649-5334
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริหารและธุรการ มศว องครักษ
โทรศัพท 037-395-451-6 ตอ 60220-3
นางวลัยลักษ พวงดี

60223

valailuk@g.swu.ac.th

น.ส.อรสา กองมูล

60223

orasak@g.swu.ac.th

น.ส.สุวรรณา แชมชอย

60222

suwannac@g.swu.ac.th

น.ส.นันทวัน เมนทอง

60220

น.ส.สุมิตรา พิมศาล

60222

sumittrapg@g.swu.ac.th

นางมลฤดี ประยูรเจริญ

60202-3

monruede@g.swu.ac.th

น.ส.ชฎาพร ทวมลี้

60202-3

chadaporntu@g.swu.ac.th

นายชรินทร อนันต

60228

charin@g.swu.ac.th

นายสมชาย ศรีปนเปา

somchaisr@g.swu.ac.th

นายครรชิต ใจเย็น

kanchid@g.swu.ac.th

นายวิชากร โสภา
นายเกรียงศักดิ์ โพธาราม

kriangsakp@g.swu.ac.th

นายจำเนียร ไหมทอง
นายอนุสรณ วงษศา
ประสานมิตร โทรศัพท 0-2260-2122-4

14202

นายเติมเวชสมพงษ อินทรผลสุข

14306

น.ส.สุนียพร ปนเจริญ

14225

นายสยาม แข็งฤทธิ์

14306

02-649-5315
sompongi@g.swu.ac.th
02-649-5314

suneeporn@g.swu.ac.th

หัวหนางานกายภาพและสิ่งแวดลอม
นางรัชนีพร อุปไมย

60217

ratchane@g.swu.ac.th

น.ส.เสาวนีย

จันทรนอย

60218

saowane@g.swu.ac.th

น.ส.สุวรรณา

จันทศร

60218

suwanna@g.swu.ac.th

น.ส.ลัดดาพร ละออโชติสมบัติ

60221

laddaporn@g.swu.ac.th

นายภานุ สัจจวิโส

60221

panus@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน ทองเติม

60221

amonratt@g.swu.ac.th

น.ส.ชฎามาศ ชวยขุน

14224

02-649-5324

chadamas@g.swu.ac.th
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นายสำเริง อูเล็ก
นายกิตติชัย เอี่ยมปา
นายศรุตต นิ่มเรือง
นายซอดีรีน มั่นคง
นายกฤษณะ รุงจำกัด
นายศุภโชค ศรีบุตร
นายเกรียงไกร ลือวัฒนะ
นายพิทยา มูลศรี
งานทรัพยากรบุคคล (คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ)
โทรศัพทอัตโนมัติคณะแพทยศาสตร 27979 ตอ
โทรศัพท 037-395-085-7 ตอ
น.ส.ภคมน เวชประสิทธิ์
นางศุภรัศ สารพัฒน
น.ส.ภัทรียา วัฒนาวงศกร
น.ส.วิวรรณ ศรีวิจิตร
น.ส.นุชรี อํ่าสัตยะ
น.ส.แคทลียา ศรประดิษฐ
งานทรัพยากรมนุษย (ศูนยการแพทย องครักษ)
โทรศัพท 037-395-451-6
น.ส.เกษทิพย ปลื้มวงษ
น.ส.ศรินทรณา บุญประเสริฐ
น.ส.สุมนัส บุญมี
น.ส.สติธร วรรณชะรา
น.ส.ชัญญานุช พลายขำ
น.ส.ณัฐยา การุณยโรจน
น.ส.รัตนาภรณ ฉายะรถี
น.ส.สุรีย สุวรรณฉิม
น.ส.รจนา โคตรมี
น.ส.มนัสนันท บุญหยัด
นายชาญณรงค เลิศเวียง
นายศักดิ์เดช ลาดมี

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

60221

20207-8
60224-6
60226
60225
60224
60224
60225
60226

HRD.medSWU@gmail.com
jarinee@g.swu.ac.th
nutkajoh@g.swu.ac.th
cutareeyam@g.swu.ac.th
viwan@g.swu.ac.th
nutchareeam@g.swu.ac.th
cattaleeyas@g.swu.ac.th

60424-5
60424-5
60424-5
60424-5
60424-5
60425
60425
60424-5
60424-5
60424-5
60424-5
60424-5

kettip@g.swu.ac.th
sarinna@g.swu.ac.th
sumanas@g.swu.ac.th
satthorn@g.swu.ac.th
chunyanut@g.swu.ac.th
natthayak@g.swu.ac.th
rattanapornp@g.swu.ac.th
sureesu@g.swu.ac.th
rodjanac@g.swu.ac.th
manasanant@g.swu.ac.th
channarongl@g.swu.ac.th
sakdech@g.swu.ac.th
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งานคลังและพัสดุ (คณะแพทยศาสตร)
โทรศัพท 037-395-451-6
โทรศัพท 037-395-451-7
โทรศัพท 037-395-085-6
น.ส.วนิดา วัฒนะ
นางโสรญา สารสุข
นางออมใจ มวงสวัสดิ์
น.ส.นันทวรรณ แกวสุขใส
นางชนิดาภา จันทรชูกลิ่น
นายนวพล ระโหฐาน
น.ส.จินตนา สะแอ
นายประเวศน ฟกเชือก
นายสมเจตน สำราญผล
นางรัตนาภรณ สิงหโตทอง
นางพรพิมล มูลอุบล
นางศิรินันท เรืองปราชญ
นางสุกัญญา ธนกุลพงษสิริ
น.ส.อนุธิดา ไชยสวน
งานคลัง (ศูนยการแพทยฯ)
โทรศัพท 037-395-451-5
โทรสาร 037-395-458
น.ส.นัฑพร เสนาปนฑ
น.ส.ชนาภา ฉันทะปยะกูล
น.ส.นารี นํ้าเงิน
นางอรอุมา ทองกรานต
นางสุธาสินี ปาละสุข
น.ส.สุนทรินทร เลิศณรงค
นางธิติมา บุราณะผาย
น.ส.เสาวลักษณ นิลทลักษณ
น.ส.นงนุช ประมล
น.ส.ศุภกานต ภูตานนท

ที่ทำงาน
ภายใน

60260
60258
60276
60255
60276
60259
60259
60259
60259
60259
60259
60255
60259
60258

60254
60254
60254
60253
60252
60253
60252
60253
60253
60252

ภายนอก/DID

e - mail

wanidaw@g.swu.ac.th
soraya@g.swu.ac.th
aomjaim@g.swu.ac.th
nuntawank@g.swu.ac.th
chanidapaj@g.swu.ac.th
nawaphol@g.swu.ac.th
prawate@g.swu.ac.th
somjets@g.swu.ac.th
rattanaporns@g.swu.ac.th
pornpimolm@g.swu.ac.th
sirinanw@g.swu.ac.th
sukanyam@g.swu.ac.th

nathaporns@g.swu.ac.th
chanapa@g.swu.ac.th
nareen@g.swu.ac.th
onumat@g.swu.ac.th
suthasineep@g.swu.ac.th
suntarin@g.swu.ac.th
titimab@g.swu.ac.th
sawvalukn@g.swu.ac.th
nongnuchpr@g.swu.ac.th
supakan@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานเวชนิทัศน
โทรศัพท 037-395-451-5
หัวหนางานเวชนิทัศน
วาที่รอยตรีสมพจน หวลมานพ

60419

sompoth@g.swu.ac.th

น.ส.วาสนา แกวเขม

60420

vasanak@g.swu.ac.th

นายศิริพงษ ออนจันทร

60420

siripongo@g.swu.ac.th

นายสุเมธ ศรีสวาง

60420

sumates@g.swu.ac.th

นายเผด็จ เพชรออด

60421

phadet@g.swu.ac.th

นายปรีชา พาพันธ

preechap@g.swu.ac.th

นายทศพร ทองมาก

60422

todsaporn@g.swu.ac.th

นายศรัณยพงษ แกวศรียงยศ

60422

kriangkai@g.swu.ac.th

นายสินชัย ขุนทอง

60421

sinchaik@g.swu.ac.th

น.ส.อาภาพร อาษาคง

60421

arpapornar@g.swu.ac.th

นายจุฬาพงศ พงษเสือ

60421

julapongp@g.swu.ac.th

นายเทพพิภพ สุขสวางกูล

60431

teppipob@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีวัชรพงษ หอมเกษร

60426

watcharapong@g.swu.ac.th

น.ส.สายพิณ ทอหุล

60423

saypin@g.swu.ac.th

น.ส.ปริยากร ทิพวัฒน

60423

aruna@g.swu.ac.th

น.ส.อรวรรณ

60423

orawanl@g.swu.ac.th

น.ส.จารุณี บังเกิด

60426

charuni@g.swu.ac.th

น.ส.วริศรา จาตุรงคพันธ

60426

น.ส.กนกวรรณ สมณีดวง

60426

งานสื่อสารองคกร (ศูนยการแพทย)
โทรศัพท 037-395-451-5

ลิ้มกุล
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท 037-395-451-5
นายเฉลิม สุวรรณะ

60400

chalermsu@g.swu.ac.th

นายภาสกร มาตรง

60402

phtsakorn@g.swu.ac.th

น.ส.วิรังรอง ฤทธิ์มาก

60403

wirangrong@g.swu.ac.th

นายวรากร แวนแกว

60402

warakhonw@g.swu.ac.th

น.ส.วรางคณา สืบกระแสร

10635

varangkana@g.swu.ac.th

นายปริวัฒ อิ่มอุระ

10634

pariwati@g.swu.ac.th

นายจำรอง ชาวบล

10636

jumrong@g.swu.ac.th

นายวรกต

ยุพงษ

10635

worakot@g.swu.ac.th

นายวรวิทย อายุคง

10636

worawit@g.swu.ac.th

นายธราธิป สามีภักดิ์

10636

นายวรวิช อายุคง

worawit@g.swu.ac.th

น.ส.กัญญาภัทร พธนะภาคิน

60401

น.ส.จิตรานุช จันทอง

60401

pornthipn@g.swu.ac.th

นายณัฐดนัย พุกกะณะวนิชย
นายภัทรพงศ เหลาจาน

athitb@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา/งานแพทยศาสตรศึกษา
(คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร)
น.ส.สุธัสสนีย สุขประเสริฐ

14205

02-649-5318

tassanee@g.swu.ac.th

น.ส.จันทรทิมา เจริญสิงห

14221

02-649-5328

jantimac@g.swu.ac.th

นายชีวิน กองทอง

14205

02-649-5318

cheewin@g.swu.ac.th

แพทยโครงการรวมนอตติงแฮม ประสานมิตร

14919

น.ส.อชิรญาณ ยิ่งดำนุน

14203

02-649-5316

achirayaye@g.swu.ac.th

งานแพทยศาสตรศึกษา (คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ)
โทรศัพท 037-395-451-5
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานแพทยศาสตรศึกษา
น.ส.สุธัสสนีย สุขประเสริฐ

60413

suthatsanee@g.swu.ac.th

น.ส.รัตนา จำปาเกิดทรัพย

60414

rattanac@g.swu.ac.th

น.ส.วิไลวรรณ ทิพสิงห

60416

wilaiwant@g.swu.ac.th

น.ส.สุนันทา ปนมุข

60414

sunantapi@g.swu.ac.th

น.ส.อชิรญาณ ยิ่งดำนุน

14206

น.ส.สุรียรัตน เรืองศรี

60416

sureeratru@g.swu.ac.th

น.ส.จีระนันท ขลุยกระโทก

60415

jeeranan@g.swu.ac.th

น.ส.ญาณพัฒน ขุนทอง

60416

yanaprat@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณภา สงาเนตร

60416

wannapas@g.swu.ac.th

น.ส.สุดารัตน คงบุญ

14919

น.ส.ศิริพร เจจือ

60408

น.ส.ญาณพัฒน ขุนทอง

60416

นายภัทรพล คาทวี

14218

น.ส.วิมาลา เมธาวรกิจ

60435

02-649-5321

achirayay@g.swu.ac.th

yanaprat@g.swu.ac.th
02-649-5319

surink@g.swu.ac.th

02-649-5318

pornnapaj@g.swu.ac.th

น.ส.รัฐนันทร สุดเสนาะ
น.ส.พรนภา จริตรัมย

14205

งานหองสมุด
โทรศัพท 037-395-451-6 โทรสาร 60107
นายธนภัทร ศรีถาพร

60100

tanaphat@g.swu.ac.th

นายสุเทพ มั่นคง

60103

sutap@g.swu.ac.th

น.ส.จารุวรรณ สมนึก

60100

jaruwanso@g.swu.ac.th

นายสำราญ จำปาทอง

60105

samranc@g.swu.ac.th

น.ส.ประภัสสร พรหมจรรย

60101

praphatsorn@g.swu.ac.th

น.ส.ชญาสินี ตั้งศรีมงคล

60273

benchaporn@g.swu.ac.th

น.ส.กนกศรี รัตนเสวี

60414

kanoksri@g.swu.ac.th
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พัฒนาศักยภาพนิสิต

ที่ทำงาน
ภายใน
14220

ภายนอก/DID

e - mail

02-649-5327

(คณะแพทยศาสตร มศว ประสานมิตร)
พัฒนาศักยภาพนิสิต ( คณะแพทยศาสตร มศว องครักษ)
โทรศัพท. 082-894-7644
โทรศัพท 037-395-085-6
น.ส.ถนอมรัตน วัชระชัยพงษ

60110-1

tanomrat@g.swu.ac.th

น.ส.ประคองศรี ผองภิรมย

60110-1

phrakhongsri@g.swu.ac.th

น.ส.พัชรี กริ่มใจ

60110-1

patchareek@g.swu.ac.th

น.ส.ทิพธัญญา นิ่มอนงค

60110-1

thipthunya@g.swu.ac.th

น.ส.ภารดี พุฒศรี

60110-1

นายธงชัย วันอารย

30101

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
โทรศัพท 037-395-451-6
นางสมทรง ภารพงษ

60429

somsongpa@g.swu.ac.th

น.ส.พฤกษา แจมใส

60428

phueksac@g.swu.ac.th

น.ส.เกศินี

60429

kasineen@g.swu.ac.th

นายอดิศร แสงชื่อ

60428

adisorn@g.swu.ac.th

น.ส.นันวดี ทองกระจาง

14405

nunwadee@g.swu.ac.th

น.ส.ธิราพร ตูแกว

60429

tiraporn@g.swu.ac.th

นายเตชิต ศรีปนเปา

14003

tachits@g.swu.ac.th

60231

nittayah@g.swu.ac.th

60231

sumaleem@g.swu.ac.th

นุชเจริญ

งานนโยบายและวางแผน
โทรศัพท 085-761-9341
โทรสาร 037-395-451- 5
หัวหนางานนโยบายและแผน(คณะแพทยศาสตร)
น.ส.นิตยา ขวัญสุวรรณ
หัวหนางานนโยบายและแผน(ศูนยการแพทยฯ)
นางสุมาลี รื่นสุข
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

บุคลากรงานนโนบายและแผน
น.ส.บุษยา โฉมฉิน

60240-1

busaya@g.swu.ac.th

น.ส.พาณาวรรณ ภูสี

60240-1

panawan@g.swu.ac.th

น.ส.สุรีพร กุลมณี

60240-1

sureepornkun@g.swu.ac.th

น.ส.อรุณี

60240-1

aruneej@g.swu.ac.th

น.ส.รสสุคนธ อวนผักไหม

60240-1

rotsukhonu@g.swu.ac.th

น.ส.ปาณิศา อัคมโภคาสิน

60240-1

panusa@g.swu.ac.th

นายคมสันณ ศรแสดง

60433

komsans@g.swu.ac.th

น.ส.เกวลิน ยิ่งประเสริฐ

60433

kewalin@g.swu.ac.th

น.ส.สุปราณี ทุมสิทธิ์

60433

supraneet@g.swu.ac.th

จันทรแสง

งานประกันคุณภาพ
โทรศัพท. 037-395-085-6
โทรศัพท 037-395-451-5
หัวหนางานประกันคุณภาพ

หองปฏิบัติการรวม (MDL) โทรศัพท 02-260-2122-4
นายภัทรพล คาทวี

14219

02-649-5337

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย มศว คลินิก ชั้น 3 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล
โทรศัพท/โทรสาร 02-204-1574
ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย มศว คลินิก
รศ.นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
การเงิน
น.ส.มลวรีย ไตรธนาอังกูร

12532

พัสดุ
โทรศัพท 02-204-1573
น.ส.กนกลักษณ ชาตยานนท
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สุนทรี ไพริน

12534

surink@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผูปฏิบัติงานทั่วไป
น.ส.อมรรัตน บุญหลา

15686

02-649-5923

นางปรีดา โพธลักษณ

15686

02-649-5923

phreetha@swu.ac.th

น.ส.ปยะวรรณ พลอาษา

15686

02-649-5923

piyawanpo@swu.ac.th

นางกนกวรรณ สุขพงษ

15686

02-649-5923

15686

02-649-5923

พยาบาลวิชาชีพ

เภสัชกร
นายทศวร วิชัยเฉลิมวงศ

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการการแพทย ศูนยผิวหนัง มศว ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-259-4260
ผูอำนวยการศูนยผิวหนัง มศว
รศ.นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล

15417

02-649-5060

montri@g.swu.ac.th

02-649-5922
นางมัญฑิรา สื่อดิลกวัฒนา

15417

02-649-5060

muntira@g.swu.ac.th

02-649-5922
น.ส.พลอยไพลิน นิลรัตน

15417

02-649-5060

ploypailin@g.swu.ac.th

02-649-5922
น.ส.ฐานียา กำเนิดนนท

12565

การเงิน
น.ส.อุทยั รัตน มหัทธนะเศรษฐ

12564

นายธีรเมธา ชมหมี

15417

uthairat@g.swu.ac.th
02-649-5060

nattaponc@g.swu.ac.th

02-649-5922
พัสดุ
น.ส.ฑิริญญา

ยงยุทธ

15417

02-649-5060
02-649-5922

tirinya@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชากายวิภาคศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-1532
หัวหนาภาควิชากายวิภาคศาสตร
รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐอาชีพ

14503

02-649-5818

wisuit@g.swu.ac.th

ผศ.เฉง นิลบุหงา

14508

02-649-5358

somneuk@g.swu.ac.th

รศ.ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย

14507

02-649-5357

udomsri@g.swu.ac.th

รศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน

14523

ผศ.ดร.น.สพ.พูลพล ผดุงชัยโชติ

14506

02-649-5356

poolpol@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สพ.ญ.วนิดา ไตรพาณิชยกุล

14505

02-649-5354

wanidatr@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สพ.ญ.อรพิน เกิดประเสริฐ

14511

02-649-5360

orapin@g.swu.ac.th

อ.ดร.พงษศักดิ์ ขันธเพ็ชร

14509

02-649-5359

pongsakk@g.swu.ac.th

รศ.ดร.รักษวรรณ พูนคำ

14504

02-649-5813

raksawan@g.swu.ac.th

busaba@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิตราภรณ ควรประดิษฐ

chitraporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สิรินันท พงศเมธีกุล
ผศ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต

sirinunp@g.swu.ac.th
11891

somjaia@g.swu.ac.th

อ.ดร.อรรถบุญญ วัฒนธรรมาวุธ

atthaboon@g.swu.ac.th

อ.ดร.น.สพ.รัฐจักร รังสิวิวัฒน

ruttachuk@g.swu.ac.th

อ.ดร.รัชฎาภรณ ประมงค

ratchadapornpr@g.swu.ac.th

น.ส.สุมล จึงอุดมเจริญ

14502

02-649-5350

sumon@g.swu.ac.th

นายนพดล อินทรทัต

14502

0-2649-5350

noppadol@g.swu.ac.th

นายหนุม สิงสาระ

14502

0-2649-5350

num@g.swu.ac.th

น.ส.กรรวี สะเดา

14502

02-649-5350

thitabhat@g.swu.ac.th

น.ส.มัญชุสา ชวยศรี

14502

02-649-5350

siraporn@g.swu.ac.th

นายสมชัย โชติกวิบูลย

14502

0-2649-5350

นายจิตชนม ผลประยูร

14502

02-649-5350

jitchon@g.swu.ac.th

นายศรัณพงศ กิ่งรุงเพชร

14502

0-2649-5350

tayayut@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชา

14502

02-649-5350
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

60717-8

โทรศัพท. 037-395-085-6
หองพักอาจารยแพทย
สำนักงานงานบริหารทั่วไป

60717

สำนักงานงานการเรียนการสอน
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร
ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศโรจนเผา

60717-8

sorawuth@g.swu.ac.th

รศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ

10901/10920

banchaun@g.swu.ac.th

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ

60717/60719

arucha@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.จันทนา พันธบูรณะ

10901/10920

jantana@g.swu.ac.th

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษศุภผล

10901/10920

sanguans@g.swu.ac.th

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี

10901/10920

tawima@g.swu.ac.th

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

10901/10920

olarn@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.สมบูรณ จันทรสกุลพร

10901/10920

somboonh@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.มนจุฑา เอี่ยมอุดมกาล

10901/10920

monchuth@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง

10901/10920

yingwan@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.นัฎกานต วงศจิตรัตน

10901/10920

nattakarn@g.swu.ac.th

อ.พญ.พรพิมล เจนยงศักดิ์

10901/10920

pornpimonj@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.สุธิดา ศิริพรพาณิชย

10901/10920

suthidac@g.swu.ac.th

อ.นพ.ศิวัฒม ศรีเมือง

10901/10920

siwat@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน

10901/10920

acsaraporn@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย

10901/10920

kannikar@g.swu.ac.th

อ.พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ

10901/10920

pattarapornw@g.swu.ac.th

อ.นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ

10901/10920

patamakom@g.swu.ac.th

อ.นพ.พนิต ทักขิญเสถียร

10901/10920

panitt@g.swu.ac.th

อ.พญ.ปญจรัตน โสวิทยสกุล

10901/10920

panjarat@g.swu.ac.th

อ.นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล

10901/10920

chatchait@g.swu.ac.th

อ.พญ.กิรณา วีณิน

60718

kirana@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.พญ.อันญา กุลบุญ

60718

aunya@g.swu.ac.th

อ.พญ.กินรี สรพิพัฒนเจริญ

60718

kinnaree@g.swu.ac.th

นางไพเราะ บุตรลพ

10901/10920

นางณฐพร เทศมหา

60717

nataporn@g.swu.ac.th

น.ส.วันวิสา วงษอารี

10920

suthida@g.swu.ac.th

น.ส.ปรียาภรณ ศิริมหา

10901

parieo@g.swu.ac.th

ภาควิชาจิตเวชศาสตร
โทรศัพท 037-395-085-6
หัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร
อ.พญ.ศันสนีย นิซู

60803

sansaneen@g.swu.ac.th

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตตวัณณการ

80705

wanpentu@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

60803

songpoom@g.swu.ac.th

อ.นพ.รัตนภูมิ วัฒนปญญาสกุล

60803

rattanapoom@g.swu.ac.th

อ.นพ.ดีพรอม ศิริเขต

60803

deeprom@g.swu.ac.th

อ.นพ.ธนวิศว จำเนียรกาล

60803

tanawis@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.กฤติศักดิ์ อนุโรจน

60803

krittisak@g.swu.ac.th

น.ส.ชุติมา เสือแกว

60803

น.ส.นํ้าทิพย หวังวิวัฒนเจริญ

60803

namtip@g.swu.ac.th

น.ส.ทิภาพร รติธรรมานนท

60803

tipapornr@g.swu.ac.th

ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท 02-260-2122-4
โทรสาร 02-649-5394 ตอ 14902
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร

14901

02-649-5393

malai@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุภิญญา พงษสังข

14904

02-649-5395

supinyap@g.swu.ac.th

รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด

14917

02-649-5821

chantana@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธีรพร

14909

02-649-5399

teerapor@g.swu.ac.th

ชินชัย

ผศ.ดร.ปยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ

14946

piyatida@swu.ac.th
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ผศ.ดร.วรรณา ผูมีโชคชัย
รศ.ดร.เบญจมาศ วงศสัตยนนท
ผศ.ดร.เครือวัลย โชติเลอศักดิ์
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
อ.ดร. อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล
ผศ.ดร.ขวัญนันท นันทวิสัย
ผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพ
นายสิริชยั ฉายเพชร
น.ส.เพ็ญนภา กลาสนาม
น.ส.บุญรัตน ลัดดา
น.ส.สุนิสา กองแกว
นางนภัสสร ไกรสกุล
หองปฏิบัติการ 910 ชั้น 9
หองปฏิบัติการ ชั้น 10
ธุรการภาควิชา
โทรสาร
ภาควิชาชีวเคมี
โทรสาร 02-260-8100 ตอ
หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
อ.พญ.จันทรทรา ตนันทยุทธวงศ
ศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ
รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ
ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศธรรม
อ.ดร.นุจรี ตัญจพัฒนกุล
ศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน
อ.ดร.ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล
นายไพศาล ขาวสัก
นางอาชวดาม ภาคพิธเจริญ
น.ส.อรนัย ไชยทน
หอง Cell Culture
ธุรการภาควิชา

ที่ทำงาน
ภายใน
14905
14534
14910
14910
14908
14952
14912
14911
14901
14911
14901
14901
14903
14918
14901
14903

ภายนอก/DID
02-649-5396
02-649-5365

14617
14605
14603
14609
14616
14604
14635
14606
14606
14603
14612
14603

02-649-5373
02-649-5370
02-649-5368
02-649-5837
02-649-5372
02-649-5369

02-649-5398
02-649-5341
02-649-5400
02-649-5823
02-649-5393
02-649-5823
02-649-5393
02-649-5393
02-649-5394

e - mail
pwanna@g.swu.ac.th
benjamat@g.swu.ac.th
kruawanc@g.swu.ac.th
srisombat@g.swu.ac.th
anirut@g.swu.ac.th
kwannan@g.swu.ac.th
nittaya@g.swu.ac.th
sirichaic@g.swu.ac.th
pennapak@g.swu.ac.th
boonyarut@g.swu.ac.th
sunisa@g.swu.ac.th
napatsorn@g.swu.ac.th

02-649-5393
02-649-5394

02-649-5835
02-649-5835
02-649-5368
02-649-5368

chantra@g.swu.ac.th
kosum@g.swu.ac.th
wasanas@g.swu.ac.th
wanlaya@g.swu.ac.th
nudjaree@g.swu.ac.th
ramidaw@g.swu.ac.th
sivaporn@g.swu.ac.th
paisark@g.swu.ac.th
ardapak@g.swu.ac.th
oranai@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชานิติเวชศาสตร 10185
โทรศัพท 037-395-085-7 ตอ 60902-3
สำนักงาน

60902

หองพักอาจารยแพทย

60902

หองตรวจนิติเวชคลินิก ศกพ ชั้น 1

10188

หองนิราลัย ชั้นใตดิน

10029

ภาควิชานิติเวชศาสตร

60902

อ.พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ

60902

warataporn@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.ศิรินทร บุษยามานนท

60902

sirin@g.swu.ac.th

อ.นพ.อภิชัย แผลงศร

60902

apichaip@g.swu.ac.th

รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

60902

werasak@g.swu.ac.th

นพ.วาทิตต รุจิราวรรณ

60902

watit@g.swu.ac.th

อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท

60902

thanyasak@g.swu.ac.th

น.ส.ชนิดา งามประดับ

60902

chanidan@g.swu.ac.th

นางปาริชาติ บุญสถิตย

60902

parichatb@g.swu.ac.th

อ.ลิขิต รังสิรัตนกุล

10355

likit@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.นันทนา ชุมชวย

10355

nantana@g.swu.ac.th

รศ.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย

10355

อ.ดร.วิทยา จอมอุย

10348

wittayaj@g.swu.ac.th

อ.นพ.สมดี รัตนาวิบูลย

10355

somdee@g.swu.ac.th

อ.พรอมจิต ศรียาภัย

10341

promjit@g.swu.ac.th

อ.พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์

10338

uamporn@g.swu.ac.th

อ.พญ.มนัสนันท รวีสุนทรเกียรติ

10338

manasananr@g.swu.ac.th

อ.นพ.สุริยา ผองสวัสดิ์

10338

suriya@g.swu.ac.th

อ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา

10338

therdkiat@g.swu.ac.th

ภาควิชาพยาธิวิทยา
โทรศัพท (องครักษ) 037-395-085-6 ตอ 10355
โทรศัพท (ประสานมิตร) 02-260-8100 ตอ 14014 - 5

veeravah@g.swu.ac.th
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อ.ดร.สุภาพร วิวัฒนากุล
อ.นพ.ปาณัช อชินธรางกูร
น.ส.อาทิศยา พิมพา
น.ส.ชนัญชิดา ขุนไพชิต
น.ส.กัญญาวิดา โลกนิมิตร
น.ส.สุธีรา ขำนํ้าคู
ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล
ผศ.ดร.ยามาระตี จัยสิน
รศ.ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม
อ.ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน
น.ส.สุมินตรา ศรีรัตน
น.ส.ลักษณวดี เผาจินดามุข
ธุรการภาควิชา
ภาควิชารังสีวิทยา
โทรศัพท. 037-395-085-6
หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา
ผศ.นพ.วิชิต ลีละศิธร
อ.นพ.วศิน รุงเรืองวุฒิไกร
ผศ.พญ.วรรณพร บุรีวงษ
อ.พญ.ศิรินชุ วัฒนะไพบูลยสุข
อ.นพ.พนิตพงศ มารุงโรจน
อ.พญ.สัณหสิรี สุดชื่น
อ.นพ.พีรพงษ งามสันติกุล
อ.นพ.อภิชาติ ทาชาง
อ.พญ.ธนธรณ ศรีเจริญ
อ.นพ.อนุชิต นิมิตถารดี
นางธนิสสรา สารศรี
น.ส.ลัดดาวัลย เหมือนแยม
น.ส.จันทรเพ็ญ บุญเคลิ้ม

ที่ทำงาน
ภายใน
10341
10338
10355
10325
10355
10352
14810
14809
14806
14807
14813
14803
14803

10234,10231
10231
10231
10231
10231
10231
10231
10231
10231
10231
10228
10231
10234

ภายนอก/DID

e - mail
supapowi@g.swu.ac.th
atisaya@g.swu.ac.th
chananchida@g.swu.ac.th
suthirak@g.swu.ac.th

02-649-5392
02-649-5391
02-649-5387
02-649-5389
02-649-5385
02-649-5385

suvara@g.swu.ac.th
yamaratee@g.swu.ac.th
laddawal@g.swu.ac.th
papavees@g.swu.ac.th
sumintras@g.swu.ac.th
luksanavadee@g.swu.ac.th

vichit@g.swu.ac.th
vasin@g.swu.ac.th
wanaporn@g.swu.ac.th
sirinut@g.swu.ac.th
panitpong@g.swu.ac.th
sunsiree@g.swu.ac.th
peerapong@g.swu.ac.th
apichartt@g.swu.ac.th
thanatorn@g.swu.ac.th
anuchitn@g.swu.ac.th
thanissara@g.swu.ac.th
laddawanm@g.swu.ac.th
chanphen@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
โทรศัพท 037-395-085-6
ผศ.พญ.จุฑารัตน เลื่อนผลเจริญชัย
ผศ.พญ.พัชนี ภาษิตชาคริต
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด
ผศ.นพ.ชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ
ผศ.พญ.ผกาพรรณ บุปผา
อ.นพ.ณัฐพจน รัตนบุรี
อ.พญ.วนิดา จงอรุณงามแสง
อ.พญ.รัตนาพร อิ่มอารมณ
พญ.ดลชนก สิริโภคารักษ
อ.นพ.ประชานาถ พรมเสนา
น.ส.สุกัญญา พงษมาลา
น.ส.ทองสุข ประมล
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม
โทรศัพท 037-395-085-6
หองพักอาจารยแพทย
ผศ.นพ.สุธีร รัตนะมงคลกุล
รศ.นพ.วรพจน ตันติศิริวัฒน
ผศ.นพ.กิตติพงษ คงสมบูรณ
อ.นพ.มนัสวิน ออนหวาน
ผศ.นพ.สุรเชษฐ เลิศถิรพันธุ
รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล
ผศ.พญ.ลัคนา ฤกษศุภผล
อ.อัลเฟรโด วิยาโรเอล
อ.นพ.ชวินทร สุวรรณฉัตรชัย
อ.นพ.อนันตพัฒน สี่หิรัญวงศ
อ.นพ.จิรวัฒน บุพพันเหรัญ
อ.พญ.นันทิชา คมนามูล
น.ส.นงลักษณ ปนเงิน

60810
60810
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808
60808

chawin@g.swu.ac.th
anantapat@g.swu.ac.th
jirawatb@g.swu.ac.th
nanticha@g.swu.ac.th
nongluk@g.swu.ac.th

น.ส.วิชุดา รุงกำจด

60808

wichudar@g.swu.ac.th

10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438
10438

jutaratl@g.swu.ac.th
patchanee@g.swu.ac.th
dujduan@g.swu.ac.th
chaiyap@g.swu.ac.th
phakapan@g.swu.ac.th
nudtapod@g.swu.ac.th
wanidach@g.swu.ac.th
rattanaporni@g.swu.ac.th
donchanok@g.swu.ac.th
sukanyapo@g.swu.ac.th

suthee@g.swu.ac.th
woraphot@g.swu.ac.th
kittipoo@g.swu.ac.th
manasvin@g.swu.ac.th
surachet@g.swu.ac.th
chatchaie@g.swu.ac.th
lakkana@g.swu.ac.th
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ภาควิชาศัลยศาสตร
โทรศัพท 037-395-085-6 ตอ 60712-3
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร
รศ.นพ.ปริญญา อัครานุรักษกุล
อ.นพ.สมเกียรติ นามประดิษฐ
รศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน
อ.นพ.อนุรักษ ดาวลอย
รศ.พญ.ดลฤดี สองทิศ
รศ.นพ.ธวัชชัย ตุลวรรธนะ
ผศ.นพ.ไกรยศ เกียรติสุนทร
อ.นพ.วิชยา วิธุรวานิชย
ผศ.นพ.หริรักษ ยอดยิ่ง
อ.พญ.ภาวนี ศรีหลา
อ.นพ.อภินันท แกวประดิษฐ
ผศ.นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ
อ.นพ.สรรค สาธรวิริยะพงศ
ผศ.นพ.ธนา บุญสินสุข
อ.พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์
อ.นพ.ธรรมนิจ รุกขชาติ
อ.พญ.เสริมศรี พงษรัตนกูล
ผศ.นพ.สุรเชษฐ ศรีแกว
อ.นพ.ชุมพล คคนานต
อ.นพ.สารัฐ สงวนหลอสิทธิ์
อ.นพ.อนุวัฒน ชาติกิจเจริญ
อ.พญ.วิมลิน กาญจนากูล
อ.พญ.กรัณยรัตน เอื้ออนุสรณ
อ.นพ.ชยุตม ศรีวัฒนวรชัย
อ.นพ.ศุภภัทร ลือพงศพาณิชย
น.ส.วชิราพรรณ รอดเกิด
น.ส.วนัสสุดา เดวิเลาะ
น.ส.สุรีภรณ กลิ่นหอม

ที่ทำงาน
ภายใน

60711
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60712
60713
60713

ภายนอก/DID

e - mail

prinyaak@g.swu.ac.th
somkiatn@g.swu.ac.th
vichitvi@g.swu.ac.th
anurakd@g.swu.ac.th
dolrudee@g.swu.ac.th
thawatchait@g.swu.ac.th
kraiyot@g.swu.ac.th
wichaya@g.swu.ac.th
hariruk@g.swu.ac.th
pawanee@g.swu.ac.th
apinan@g.swu.ac.th
sarayuthv@g.swu.ac.th
sun@g.swu.ac.th
thanab@g.swu.ac.th
wannal@g.swu.ac.th
thammanij@g.swu.ac.th
sermsrip@g.swu.ac.th
surachets@g.swu.ac.th
chumponk@g.swu.ac.th
sarat@g.swu.ac.th
anuwat@g.swu.ac.th
wimalin@g.swu.ac.th
karanrat@g.swu.ac.th
chayuth@g.swu.ac.th
supapat@g.swu.ac.th
wachirapan@g.swu.ac.th
wanutsuda@g.swu.ac.th
sasat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาสรีรวิทยา
โทรสาร 02-260-1533
หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา
รศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศสกุล

14706

02-649-5379

รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด

14707

02-649-5816

anporma@g.swu.ac.th
watchare@g.swu.ac.th

02-649-5921
รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา

14701

02-649-5374

chatsri@g.swu.ac.th

รศ.ดร.พัชรินทร เทพอารีนนั ท

14716

02-649-5383

patchar@g.swu.ac.th

รศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล

14702

02-649-5375

roongs@g.swu.ac.th

รศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง

14709

02-649-5381

punnee@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง

14705

02-649-5378

somrudee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปยะนุช ปทมสถาน

14715

02-649-5382

piyanuj@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ

14708

02-649-5380

hataitip@g.swu.ac.th

นายพงษพัฒน เวชสิทธิ์

14712

02-649-5826

phongpha@g.swu.ac.th

น.ส.ดาวรุง

14710

02-649-5828

dawrung@g.swu.ac.th

น.ส.บุญมา ศรีปนเปา

14703

02-649-5376

boonma@g.swu.ac.th

น.ส.โชติรส รัชชนันทภร

14703

02-649-5376

chotirosr@g.swu.ac.th

หองปฏิบัติการ รศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง

14999

หองปฏิบัติการ รศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล

14799

หองปฏิบัติการ รศ.ดร.ฉัตรศรี/รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด

14711

02-649-5820

หองปฏิบัติการ รศ.ดร.อัมพร/รศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง

14713

02-649-5824

ศรีจิตรพงศ

หอง call culture
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
โทรศัพท 037-395-085-6

60811-5

โทรสาร 037-395-085-6 ตอ 60811-5

60811-5

หองหัวหนาภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

60814

สำนักงานบริหารทั่วไป

60811

สำนักงานการเรียนการสอน

60812

หองประชุม

60813
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หองพักอาจารยแพทย

60815

ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี

61811-2

ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต

61811-2

suttha@g.swu.ac.th
kasemr@g.swu.ac.th

อ.นพ.กุศล เตชะพิเชฐวนิช

61811-2

kusolt@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ

61811-2

pawin@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วิเชียร มโนเลิศเทวัญ

61811-2

wic@g.swu.ac.th

รศ.พญ.ธารางรัตน หาญประเสริฐพงษ

61811-2

tharangrat@g.swu.ac.th

อ.พญ.เมสิตา สุขสมานวงศ

61811-2

maysita@g.swu.ac.th

รศ.นพ.เมธาพันธ กิจพรธีรานันท

61811-2

sumate@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.อรสา เหมะจันทร

61811-2

aurasa@g.swu.ac.th

อ.นพ.อมรินทร นาควิเชียร

61811-2

amarin@g.swu.ac.th

อ.นพ.มนตชัย สันติภาพ

61811-2

monchai@g.swu.ac.th

อ.พญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ

61811-2

siriwansr@g.swu.ac.th

อ.พญ.ศิริเพ็ญ องคสุพรรณ

61811-2

siripeno@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.ฐานิตรา ตันติเตมิท

61811-2

tanitra@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.วิภาดา เหลาสุขสถิตย

61811-2

wipada@g.swu.ac.th

อ.พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ

61811-2

pattiya@g.swu.ac.th

อ.นพ.สิฐนันท ธนินทรานนท

61811-2

sitthanan@g.swu.ac.th

อ.นพ.นพพร โรจนเพ็ญเพียร

61811-2

noppornr@g.swu.ac.th

อ.นพ.ศรุฒก กิจอันเจริญ

61811-2

saroot@g.swu.ac.th

อ.พญ.พรพรรณ ภาษีผล

61811-2

pornpunpr@g.swu.ac.th

อ.พญ.พัชรินทร เกียรติสารพิภพ

61811-2

patcharink@g.swu.ac.th

น.ส.นิตยา ทองแกว

61811-2

nittayath@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณดี ศรีษะเสือ

61811-2

wandeesr@g.swu.ac.th

น.ส.มนฤดี แสงสวาง

61811-2
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ชื่อ - ตำแหนง
ภาควิชาอายุรศาสตร

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

60618

โทรศัพท 037-395-085-6
รศ.นพ.สุทัศน รุงเรืองหิรัญญา

60618

suthatr@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต

60618

manapol@g.swu.ac.th

อ.นพ.อรุณชัย แสงพานิชย

60618

arooncch@g.swu.ac.th

รศ.พญ.สิริภา ชางศิริกุลชัย

60618

siribha@g.swu.ac.th

อ.นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย

60618

dissaruj@g.swu.ac.th

รศ.พญ.สมลักษณ จึงสมาน

60617-8

somlukc@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน

60617

kulthida@g.swu.ac.th

อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต

60617

patcharasarn@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.มณฑล วองวันดี

60617

monton@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.นฤมล คงสาคร

60617

narumonko@g.swu.ac.th

อ.พญ.ศิริลักษณ สุทธินนท

60617

sirilaks@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.ปยนันท ชนไมตรี

60617

piyanant@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วรวุฒิ รุงแสงมนูญ

60617

voravut@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.พิชญา เพชรบรม

60617

pichaya@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ฉัตรชัย กรีพละ

60617

chatchaik@g.swu.ac.th

อ.พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ

60617

rutchaporn@g.swu.ac.th

อ.นพ.ภานุณัฏฐ มวงนอย

60617

panunat@g.swu.ac.th

อ.นพ.ภาสกร แสงสวางโชติ

60617

passagorn@g.swu.ac.th

อ.นพ.จิรายุทธ จันทรมา

60617

jirayut@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.นิศา มะเครือสี

60617

nisam@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.ธีรานันท อังคณานาฎ

60617

teeranan@g.swu.ac.th

อ.นพ.อาทิตย วงษเสาวศุภ

60617

arthitw@g.swu.ac.th

อ.นพ.ณัฐพันธ รัตนจรัสกุล

60617

nattapun@g.swu.ac.th

นพ.ไบรอัน ลี

60617

brian@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ

60617

prasit@g.swu.ac.th

พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ

60617

sirapat@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.นพ.นพรัตน ฤชากร

60617

nopparat@g.swu.ac.th

อ.นพ.ปยกรณ พูลแยม

60617

piyakorn@g.swu.ac.th

อ.นพ.อัศวิน สุดเจริญ

60617

aswin@g.swu.ac.th

อ.นพ.ชาญชัย เจริญพงศสุนทร

60617

chanchaic@g.swu.ac.th

อ.นพ.พงศกร คงสาคร

60617

pongsakornk@g.swu.ac.th

อ.พญ.ปยะพร ชื่นกลิ่น

60617

piyaporn@g.swu.ac.th

อ.พญ.จารุวรรณ สังขมาลา

60617

jaruwansun@g.swu.ac.th

อ.นพ.สุขัจจ ศรีชลวัฒนา

60617

นส.ปทมา สดมุย

60617

pattamas@g.swu.ac.th

น.ส.โสรญา ธรรมทรัพย

60617

sorayath@g.swu.ac.th

น.ส.แกวตา ทองดอนอับ

60617

kaeota@g.swu.ac.th

น.ส.จริยาพร สุวรรณนูน

60617

น.ส.มณีรัตน ปนเงิน

60617

maneeratp@g.swu.ac.th

ภาควิชาออรโธปดิกส
โทรศัพท 037-395-085-6
หัวหนาภาควิชาภาควิชาออรโธปดิกส

60611

รศ.นพ.นิยม ละออปกษิณ

60610

niyom@g.swu.ac.th

อ.นพ.คมสัน ปลั่งศิริ

60610

komson@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ชาญณรงค เกษมกิจวัฒนา

60610

chann@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ชลวิช จันทรลลิต

60610

cholawish@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ

60610

suphakijp@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ธงชัย กอสันติรัตน

60610

thongchaik@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ยิ่งยง ตออุดม

60610

yingyong@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วิศิษฎ รังษิณาภรณ

60610

visit@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ชัชวาลย เจริญธรรมรักษา

60610

chatchavan@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ

60610

thitinut@g.swu.ac.th

อ.นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์

60610

thana@g.swu.ac.th

อ.นพ.ปวริศร สุขวนิช

60610

pawaris@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.นพ.รณชิต บุญประเสริฐ

60610

ronnachit@g.swu.ac.th

อ.นพ.วิทวัส บุญญานุวัตร

60610

wittawatb@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

60610

pinkawas@g.swu.ac.th

อ.นพ.ภรัณยู วิไล

60610

parunyu@g.swu.ac.th

อ.นพ.ณัฐกร มหสุภาชัย

60610

nattakorn@g.swu.ac.th

นางธัญญาดา โฉมเขียว

60610

thunyada@g.swu.ac.th

น.ส.จารุภัทร กองแกว

60610

jarupatk@g.swu.ac.th

ภาควิชาจักษุวิทยา
หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา

11407-8

ผศ.พญ.วรัทพร จันทรลลิต

11407-8

waruttaporn@g.swu.ac.th

อ.นพ.ดิศรณ สุวจนกรณ

10407-8

disorns@g.swu.ac.th

อ.พญ.วัธนีย ศรีพวาทกุล

11407-8

wathanee@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ

60708

sumaleeb@g.swu.ac.th

อ.พญ.รพีพร ยอดพรหม

60708

rapeeporn@g.swu.ac.th

อ.พญ.พรรณลักษณ สินสวัสดิ์

60708

pannaluck@g.swu.ac.th

อ.พญ.พิชญา ประไพพานิช

60708

pittaya@g.swu.ac.th

อ.พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรต

60708

nichaboonc@g.swu.ac.th

อ.พญ.อิสรา เลิศจิรชัย

60708

itsara@g.swu.ac.th

น.ส.วัลยา นุชนิ่ม

60708

wanllaya@g.swu.ac.th

น.ส.สินีนาฎ ศรีสอาด

60708

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา
โทรศัพท 037-395-085-6,037-395-451
หัวหนาภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ.นพ.ชัยรัตน นิรันตรัตน

60703

chairatn@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.จรินรัตน สิริรัฐวรรณ

60262

jarinratn@g.swu.ac.th

อ.พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย

60703

pannipaw@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วิศาล

60703

visan@g.swu.ac.th

10502

nongyouw@g.swu.ac.th

มหาสิทธิวัฒน

อ.ดร.นงเยาว ศรีนางแยม
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ชื่อ - ตำแหนง
อ.นพ.พิศิษฐ

วณิชากรตระกูล

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

60703

pisitw@g.swu.ac.th

ผศ.พญ.อลีนา สรรคธีรภาพ

60703

alena@g.swu.ac.th

อ.นพ.ณัฐรัฐ

60703

nuttarat@g.swu.ac.th

อ.นพ.ภาณุวัฒน วงษวัฒนะ

60704

panuwatw@g.swu.ac.th

อ.พญ.ฐาณิญา โตะประดู

60703

jitaree@g.swu.ac.th

นางจิตรอารี วงศสมจีน

60703

thaniyat@g.swu.ac.th

น.ส.กาญจนา นิสารพะยุ

60261

kanjananu@g.swu.ac.th

ตรีนุสนธิ์

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
โทรศัพท 037-395-085-6 ตอ 60604 -5
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู

60604

อ.พญ.ปภานุช ชัยวิรัตนะ

60604

paphanuch@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วรพล อรามรัศมีกุล

60604

voraphol@g.swu.ac.th

อ.พญ.วันปณิธาน สุดเสนหา

60604

wanpanithan@g.swu.ac.th

น.ส.สุนันทา รักสนิท

60604

sunanthar@g.swu.ac.th

นายรติ แกวสนธิ

60604

ratik@g.swu.ac.th

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
โทรศัพท. 037-395-085-6 ตอ 60606 -7
รักษาการหัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน

60606

อ.พญ.นิโลบล ยาทองไชย

60606

nilobon@g.swu.ac.th

อ.พญ.พันธุทิพย สุวิทวัส

60606

panthip@g.swu.ac.th

อ.พญ.ณัฐิกานต อรรถปรียางกรู

60606

nattikarn@g.swu.ac.th

อ.พญ.นิลลักษมี ฉินกมลทอง

60606

ninlaksami@g.swu.ac.th

อ.พญ.กนกพร พงศวิรัตน

60606

น.ส.สรัลรัตน

สุขศิลป

60606 -7

saralrat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน

ชื่อ - ตำแหนง

ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 037-395-085-6, 037- 639-725 - 6
โทรสาร 037-395 -087
ผูอำนวยการศูนยการแพทย ฯ
ผศ.พญ.นันทนา ชุมชวย

nantana@g.swu.ac.th

เลขาผูอำนวยการศูนยการแพทยฯ
น.ส.เกตุวดี พานสัมฤทธิ์

ตอ 10609

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายบริหาร
ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ

ตอ 10623

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายสนับสนุนการแพทย
ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน

ตอ 10623

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายการแพทย
พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย

ตอ 60716-7

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายทรัพยากรบุคคล
นพ.ชวินทร สุวรรณฉัตรชัย

ตอ 60424

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายพัฒนาคุณภาพ
พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ

ตอ 60816-7

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายการพยาบาล
ดร.ประภาดา วัชรนาถ

ตอ 10708

รองผูอำนวยการ ฯ ฝายบริการ
น.ส.อัมพร บุญบุตร

ตอ 10621

ผูชวยผูอำนวยการ ฯ ฝายบริหาร
นพ.รณชิต บุญประเสริฐ

ตอ 10623

ผูชวยผูอำนวยการ ฯ ฝายพัฒนาคุณภาพ
นพ.วฤทธ มงคลเนาวรัตน

ตอ 60816-7

หนวยงานสายสนับสนุน
หัวหนางานคลัง
น.ส.นัฑพร เสนาปนฑ

ตอ 60252

nathaporns@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานพัสดุ
น.ส.สายทอง พุดเกิด
หัวหนางานบัญชี

ตอ 10612

น.ส.พนิดา วงษอินทร

ตอ 11504

หัวหนางานซอมบำรุง
นายจีรพงค พุมสุวรรณ

ตอ 10017

หัวหนางานลูกคาสัมพันธ
น.ส.สมปอง ประดับมุข

ตอ 60801

หัวหนางานสารสนเทศขอมูลกลาง
นายเนตรนอย เชียงทอง

ตอ 60888

หัวหนางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นางสุพัตรา คำไพเราะ

ตอ 60816-7

หัวหนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
น.ส.ชนากานต บัวทอง

ตอ 24153

หัวหนางานสำนักงานอำนวยการ
นางญดา สืบเพ็ง (รก)

ตอ 10610

หัวหนางานเวชสถิติและเวชระเบียน
นางวาริณี วันทา

ตอ 10124

หัวหนางานสิทธิประโยชน
น.ส.สะบาไพ โคตรโนนกอก

ตอ 10011

หัวหนางานจัดเก็บรายได
นางผองพูล สุขสวย

ตอ 10192

หัวหนางานโภชาการ
น.ส.ชุดาภรณ พุทธรักษา

ตอ 10032

หัวหนางานทรัพยากรมนุษย
น.ส.เกษทิพย ปลื้มวงษ
หัวหนางานสื่อสารองคกร

ตอ 60424

kettip@g.swu.ac.th

นายเทพพิภพ สุขสวางกุล

ตอ 60423

teppipob@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานนโยบายและแผน
นางสุมาลี รื่นสุข
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอ 60244

sumaleem@g.swu.ac.th

นายเฉลิม สุวรรณะ

ตอ 60400

chalermsu@g.swu.ac.th

ประธานกรรมการงานองคกรแพทย
อ.นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ

ตอ 10602

หัวหนางานบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว
น.ส.อนุสรา พัฒนวัชรกุล

ตอ 81507

หัวหนางานควบคุมรหัสโรค
นางปรียา สุริยศ

ตอ 81420

หัวหนางานเภสัชกรรม
ภญ.ปยรัตน ใจหนัก

ตอ 10018

หัวหนางานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
น.ส.สายใจ ชอบงาม

ตอ 10657

หัวหนางานวินัยและนิติการ
นายมนตรี สุดศิริ
หัวหนางานเวชศาสตรฟนฟู

ตอ 10622

พญ.ปภานุช ภัทรพนาวันอาจารย
หัวหนางานรังสีวิทยา

ตอ 10407

ผศ.นพ. วิชิต สีละศิธร

ตอ 10231

หัวหนางานหองปฎิบัติการพยาธิวิทยา
รศ.นพ. ลิขิต รังสิรัตนกุล

ตอ 10355

หัวหนางานศูนยเครื่องมือกลาง
นายณัฐวัติ มาลัย

ตอ 10723

หัวหนางานทันตกรรม
ทพญ.อัญชลิกา สงวนดีกุล
หัวหนางานการพยาบาลวิสัญญี

ตอ 10538

น.ส.จิราภรณ จิตตโสภา

ตอ 10442
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ที่ทำงาน
ภายใน

หัวหนาภาควิชานิติเวชวิทยา
พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ

ตอ 60902

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสิรินธร 7
น.ส.วัชรินทร รอดภัย

ตอ 81524

หัวหนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
น.ส.ทัศนีย ลิมปโสภณ

ตอ 10703

หนวยงานการพยาบาล
สำนักงานฝายการพยาบาล
ดร.ประภาดา วัชรนาถ

ตอ 10708

คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป GP CLINIC
นางชวะรา เทียมสงวน

ตอ 10177

งานการพยาบาลผาตัด (OR)
นางปรียาภรณ บูรณากาญจน

ตอ 10427

งานเครื่องมือปลอดเชื้อ
น.ส.สุวรรณา สินสวาท

ตอ 10005

งานการพยาบาลพิเศษ (13/1)
น.ส.อมราภรณ ประเสริฐสังข
งานการพยาบาลพิเศษ (12/1)

ตอ 11304

น.ส.นฤมล กะการดี

ตอ 11204

งานการพยาบาลพิเศษศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/1)
น.ส.สายใจ ชอบงาม

ตอ 11404

งานการพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป (12/2)
น.ส.รจนา จี๋มะลิ

ตอ 11218

งานการพยาบาลศัลยกรรมหญิง (13/2)
นางชุมพร ฉํ่าแสง

ตอ 11318

งานการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ (14/2)
นางสุลี ถาวรกุล

ตอ 11418

ภายนอก/DID

e - mail
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ที่ทำงาน
ภายใน

งานการพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม (SICU)
น.ส.ชมนาด แสงพระพาย

ตอ 10460

งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตศัลยกรรม (SEMI ICU)
นางมลิวัลย โทนไทย

ตอ 81226

งานการพยาบาลพิเศษ (10/1)
น.ส.จันทิพย จันทรพงษ

ตอ 11004

งานการพยาบาลพิเศษ (11/1)
น.ส.สายรุง ดีนก

ตอ 81524
11104

งานการพยาบาลอายุรกรรมชาย (10/2)
น.ส.ธารทิพย ตนตรง

ตอ 11018

งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง (11/2)
นางสายชล สัวขุนทด

ตอ 11118

งานการพยาบาลวิกฤตอายุรกรรม (MICU)
นางจิตติมา เอกฉัตร

ตอ 10629

งานการพยาบาลกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (SEMI-Med)
น.ส.สุธินี มานสัจจธรรม

ตอ 81126

งานหองสวนหัวใจและหลอดเลือด Cathlab
ตอ 10401
งานการพยาบาลพิเศษ (15/2)
น.ส.ปรารถนา กันทอน

ตอ 11552

งานการพยาบาลวิกฤตระบบหัวใจและหลอดเลือด (ICCU)
น.ส.ธารทิพย ตนตรง

ตอ 81023

งานการพยาบาลผูปวยคลอด
นางชญาภา อิ่มจิตร

ตอ 10318

ศูนยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
นพ.กุศล เตชะพิเชฐวนิช

ตอ 10323

ภายนอก/DID

e - mail
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ที่ทำงาน
ภายใน

งานการพยาบาลพิเศษ (8/1)
น.ส.สุขวดี เกษสุวรรณ

ตอ 10809

งานการพยาบาลพิเศษ (9/1)
นางสุธาทิพย สิทธิสัจจธรรม

ตอ 10904

งานการพยาบาลหลังคลอด-นารีเวชกรรม (8/2)
น.ส.ศิณัฐชานันท วงษอินทร

ตอ 10818

งานการพยาบาลกุมารเวชกรรม (9/2)
น.ส.ภาวิณี ชวยแทน

ตอ 10919

งานการพยาบาลวิกฤตเด็กเล็ก (NICU)
น.ส.สุดารัชต

ฤกษใหญ

ตอ 10304

งานการพยาบาลวิกฤตเด็กโต (PICU)
น.ส.กัลยณี ธูปแกว

ตอ 10626

งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
น.ส.สมพร สังขแกว

ตอ 10189

งานการพยาบาลผูปวยนอกศัลยกรรมกระดูกและขอ
นางศิริพร อนันตสุข

ตอ 10152

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกกุมารเวชศาสตร
นางศิริพร อนันตสุข

ตอ 10145

งานการพยาบาลคัดกรอง
นางศิริพร อนันตสุข

ตอ 10000

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกศัลยกรรม
นางศิริพร อนันตสุข

ตอ 10139

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกอายุรกรรม
น.ส.อรพรรณ งามสงา

ตอ 10216

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกนรีเวช
น.ส.เกษสุดา แมหละเจริญพร

ตอ 10288

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกสูติศาสตร
น.ส.บุญญาพร เรียมทอง

ตอ 10277

ภายนอก/DID

e - mail
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกจักษุ
น.ส.เมธวดี เขตบุญไสย

ตอ 10272

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกจิตเวช
น.ส.สำเนียง ทองทิพย

ตอ 10254

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกโสต ศอ นาสิก ราลิงซ
น.ส.พิฤดี บุญชู

ตอ 10502

งานการพยาบาลผูปวยนอกแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
นางศิวาพร วิไลโรจน

ตอ 10290

งานลางไตทางชองทอง
รศ.พญ.สิริภา ชางศิริกุลชัย

ตอ 10729

คลินิกฟาใส
นางกนกวรรณ ปรีดาภรณภากร

ตอ 10200

งานเวชภัณฑกลาง
นพ.รณชิต บุญประเสริฐ (รก)

ตอ 10705

งานซักฟอก
น.ส.สุวรรณา สินสวาท

ตอ 10020

ศูนยรับผูปวยใน
นางชวะรา เทียมสงวน

ตอ 10022

งานไตเทียม (ฟอกเลือด)
น.ส.กชพร ตั้งจิตตสำราญ

ตอ 10728

siribha@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะเภสัชศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
เบอรโทรศัพท 037-395-094-5
เบอรโทรสาร 037-395-096
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย

21517

02-649-5030

wimon@g.swu.ac.th

21626

02-649-5043

weerasak@g.swu.ac.th

02-649-5035

nattapor@g.swu.ac.th

02-649-5040

pattravadee@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี

27781
รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.ดร.ณัฐพร อยูปาน

21539
27782

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล

21601
27784

รองคณบดีฝายวิชาการและวิชาชีพ
ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร

21606

sujimon@g.swu.ac.th

27783
สำนักงานคณบดี
งานบริการและธุรการ
นางรมิดา พุกพูน

21545

02-649-5038

ramida@g.swu.ac.th

น.ส.พัชรนันท พิมพิลัย

21522

02-649-5033

thanyananpi@g.swu.ac.th

น.ส.พรทิพย ศุภเกียรติกุล

21523

porntipsup@g.swu.ac.th

งานบุคคล
น.ส.สิรินทิพย กลิ่นจันทร

21528

02-649-5034

sirintip@g.swu.ac.th

นางจุลี เนียมเนตร

21520

02-649-5031

julee@g.swu.ac.th

นายจักรภพ บุญรำพรรณ

21543

02-649-5889

jakaphob@g.swu.ac.th

งานพัสดุ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานการเงินและบัญชี
น.ส.สุนี ศิริพิสุทธิวิมล

21521

02-649-5032

น.ส.พันธุมณี อินทนาศักดิ์

21546

punmanee@g.swu.ac.th

นายวิชาญชัย เทียนคูณ

21553

vichanchait@g.swu.ac.th

sunees@g.swu.ac.th

งานวิชาการ
ดร.นิศา อุบลทิพย

21518

น.ส.เปรมจิตร ชนะมาร

21544

02-649-5888

pramchit@g.swu.ac.th

21529

02-649-5891

sunantamo@g.swu.ac.th

nisau@g.swu.ac.th

งานกิจการนิสิต
น.ส.สุนันทา มูลศรี
งานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
น.ส.ณัฐณิชา อาษานอก

21519

นางวิชญาพร พินสำแดง

21726

02-649-5058

wichayaporn@g.swu.ac.th

21557

02-649-5039

pitchanat@g.swu.ac.th

nutnichaa@g.swu.ac.th

งานประกันคุณภาพนโยบายและแผน
น.ส.พิชญญาภัค เจียมจรัสโชค
งานโสตทัศนูปกรณ
นายปราโมทย พงศพิสุทธิโกศล

21558

pramotp@g.swu.ac.th

งานคอมพิวเตอร
นายฉัตรชัย บุญมา

21679

02-649-5054

chutchai @g.swu.ac.th

น.ส.อรวรรณ นามวงคเนาว

21682

02-649-5055

orawanna@g.swu.ac.th

น.ส.วัลลภา จิตตะชัย

21647

นายสมชาย หลวงสนาม

21682

02-649-5055

somchail@g.swu.ac.th

นายณรงค มูลศรี

21682

02-649-5055

narongmu@g.swu.ac.th

น.ส.ณภัสสร ศรีภูธร

21682

02-649-5055

napassorn@g.swu.ac.th

น.ส.เนตรรุจี จันทรหอม

21714

น.ส.ชยาภา ออนศรี

21682

02-649-5055

chayapa@g.swu.ac.th

น.ส.วรีรัตน นำศรีเจริญกุล

21682

02-649-5055

wareerat@g.swu.ac.th

นักวิทยาศาสตร
wullapa@g.swu.ac.th

netrujee@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.จันจีรา ศรีจันทรทอง

21605

janjera@g.swu.ac.th

21558

kamonm@g.swu.ac.th

นักวิชาการเกษตร/คนสวน
นายกมล หมั่นดี
นายอรรถสิทธิ์ จำรัสทอง

autasit@swu.ac.th

นายนิพันธ เนียมปาน

nipatm@swu.ac.th

นายเจริญชัย สัมฤทธิ์

jarungcha@swu.ac.th

นายสมัย นาวงษ

21689

02-649-5896

samain@swu.ac.th

ชางเทคนิค
นายอนันต สิมมา

21611

anants@g.swu.ac.th

21556

akarat@g.swu.ac.th

งานผลิตเอกสาร
นายเอกรัฐ บุญรำพรรณ
พนักงานขับรถ
นายชัษณุพงศ มายา

21698

02-649-5897

chatsanupong@g.swu.ac.th

นายไพรรัตน พลจร

21698

02-649-5897

phairat@g.swu.ac.th

21689

02-649-5896

งานผลิตนํ้าดื่ม
นางวาสนา พลจร
รานยา มศว สาขา2
โทรศัพท 037-395-304
นางอาภัสรา เกิดแกว
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ

21604

chittimm@g.swu.ac.th

อ.ดร.ดวงรัตน ชูวิสิฐกุล

21603

duangrats@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ

21607

ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน

21618

sathapor@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธนู ทองนพคุณ

21618

thanu@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค

21552

อ.ภัทรวิทย รักษทอง

21548

02-649-5041

02-649-5890

chutimav@g.swu.ac.th

wanlop@g.swu.ac.th
pattarawit@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิชาเภสัชเคมี
หัวหนาสาขาวิชาเภสัชเคมี
ผศ.ดร.พัชรวีร นันทธนะวานิช

21627

patcharw@g.swu.ac.th

ผศ.นิตยา นาผล

21623

nittas@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน

21629

suwannav@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค

21624

porntipa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี

21621

wattanap@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ

21635

02-649-5893

tapanee@g.swu.ac.th

ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ

21622

02-649-5042

chayanid@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.บุญตา ฉัตรวีระสกุล

21625

boontac@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สริน ทัดทอง

21642

sarin@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิภาพร เสรีเดนชัย

21641

02-649-5045

vipaporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย

21700

02-649-5894

sirivan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร

21644

รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร

21638

สาขาวิชาเภสัชเวท
หัวหนาสาขาวิชาเภสัชเวท

lalitawi@g.swu.ac.th
02-649-5044

worapan@g.swu.ac.th

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หัวหนาสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
รศ.วรรณคล เชื้อมงคล

21660

ผศ.ดร.เจริญ ตรีศักดิ์

21666

อ.พนารัตน แสงแจม

21705

panarat@g.swu.ac.th

ผศ.นัยนา สันติยานนท

21657

naiyanap@g.swu.ac.th

อ.ดร.มณฑิรา ตันตสวัสดิ์

21663

montira@g.swu.ac.th

wannakon@g.swu.ac.th
02-649-5049

charoen@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID
02-649-5057

e - mail

อ.ธนพัฒน ชัยะโสตถิ

21706

ผศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู

21707

suwimony@g.swu.ac.th

รศ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย

21656

mayureet@g.swu.ac.th

อ.สิรนันท กลั่นบุศย

21658

siranan@g.swu.ac.th

อ.อรรัมภา ชื่นชม

21706

02-649-5057

อ.กมลภัทร วงศทวีปกิจ

thanaputt@g.swu.ac.th

onrumpha@g.swu.ac.th
kamonphat@g.swu.ac.th

อ.ชัยศิริ เหลืองสินศิริ

21535

chaisiri@g.swu.ac.th

อ.ดร.พชรภรณ เผื่อนพินิจ

21713

pacharapornp@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ

21716

chatwadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พนิดา แจมผล

21535

panida@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ

21702

rith@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อรวินท พรางแสงทอง

21542

ผศ.ดร.มุทิตา หิรัญสาย

21533

muthita@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ตุลยา โพธารส

21707

tulaya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รุงเพชร แกวเกษ

21541

สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร
หัวหนาสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร

02-649-5037

02-649-5036

orawin@g.swu.ac.th

roongpet @ g.swu.ac.th

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
หัวหนาสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร

21671

รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ

21516

อ.ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย

21673

braprut@g.swu.ac.th

อ.ดร.ตุลาการ นาคพันธ

21674

tulakarn@g.swu.ac.th

patcharo@g.swu.ac.th
02-649-5029

kunyada@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะมนุษยศาสตร
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-1770-7
โทรสาร 02-260-1914
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
ผศ.ดร.อัญชลี จันทรเสม

16050

anchalej@g.swu.ac.th

เลขาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
น.ส.พรทิพย งามเจริญสุวรรณ

16206

02-649-5561

porntipng@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายบริหารและบริการวิชาการ
อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท แบร

16041

narinthorn@g.swu.ac.th

16063

nuntanaw@g.swu.ac.th

16052

prapaporn@g.swu.ac.th

16034

puttawit@g.swu.ac.th

16028

anusarad@g.swu.ac.th

16099

punyisa@g.swu.ac.th

16099

punyisa@g.swu.ac.th

น.ส.สถาพร มีเอี่ยม

16077

sathap@g.swu.ac.th

นางประกาย แพงคูณ

11031

praguy@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
รศ.ดร.นันทนา วงษไทย
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือขายศิษยเกา
อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.ดร.พุฒวิทย บุนนาค
ผูชวยคณบดีฝายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
อ.ดร.สกุลรัตน วรธำรง
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร
น.ส.ปุญญิสา ยงศรีปญญะฤทธิ์
โทรศัพท 092-265-3316
งานบริหารและธุรการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.ปุญญิสา ยงศรีปญญะฤทธิ์
งานสารบรรณ
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ที่ทำงาน
ภายใน

อบรมภาษาตะวันออก (อบรมจีน ญีปุน เกาหลี)

16037

อบรมภาษาอังกฤษชุมชน

16511

ภายนอก/DID

e - mail

งานบุคคล
น.ส.รัชฎา แสงตะวัน

16079

rutchada@g.swu.ac.th

16292

prapawant@g.swu.ac.th

16059

nantawat@g.swu.ac.th

16099

punyisa@g.swu.ac.th

งานประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
น.ส.ประภาวัลย ตันตระกูล
งานสารสนเทศ
นายนันตวรรธน กันยาทอง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.ปุญญิสา ยงศรีปญญะฤทธิ์
งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
นางไพรัตน ไมแกว

16204

02-649-5513

น.ส.ประทุมพร ดวงเพ็ชร

16037

prathumporn@g.swu.ac.th

นางสุภาวดี เปลงเสียง

16076

supawadee@g.swu.ac.th

น.ส.สุวิตตา หงษทอง

16511

suwitta@g.swu.ac.th

น.ส.พรทิพย งามเจริญสุวรรณ

16206

น.ส.ศุภวรรณ รชตะเพิ่มพูน

16078

02-649-5561

pairat@g.swu.ac.th

porntipng@g.swu.ac.th
suphawan@g.swu.ac.th

น.ส.ธริดา ภัทรธีรกิจ

tharida@g.swu.ac.th

งานสื่อโสตทัศนูปกรณ
นายชาญ บุนนาค

11034

chan@g.swu.ac.th

16080

khunpan@g.swu.ac.th

นายอาคม ธูปสุวรรณ

16282

arkom@g.swu.ac.th

นางกานตชนิต ปุณะศิริ

16069

karnchanit@g.swu.ac.th

นางวารินทร ศิลปไพราช

16027

varin@g.swu.ac.th

นางปยกานต ศรีพรสวรรค

16202

งานชางเทคนิค
นายขุนแผน แสงทุย
งานคลัง
หัวหนางานคลังและพัสดุ

02-649-5511

piyakans@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานพัสดุ
น.ส.ชุลีรัตน สุนทรรัตน

16252

02-649-5532

chulerat@g.swu.ac.th

น.ส.วนัชพร อรรถสงวน

16252

02-649-5532

vanatchaporn@g.swu.ac.th

น.ส.สุธีมนต หารัญดา

suteemon@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน
น.ส.ญานิศา ลากูล

16507

yanisal@g.swu.ac.th

ฝายอาคารและสถานที่
นางประพิมพรรณ เทียมจันทร

prapimpon@g.swu.ac.th

น.ส.สำราญ วันลานนท

samranp@swu.ac.th

นางสุภาณี หาบานแทน

suphanee@g.swu.ac.th

น.ส.หนูพวน เอี่ยมกลาง

hnuproun@g.swu.ac.th

พนักงานขับรถยนต
นายสุรพล พวงงาม

16292

นายสมศักดิ์ ประจง

surapolp@g.swu.ac.th
somsakp@g.swu.ac.th

ศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวหนาศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อ.ดร.ชาญ รัตนะพิสิฐ

16058

อ.กนกกร ตัลยารักษ

charn@g.swu.ac.th
kanokkorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.กิ่งกาญจน บูรณสินวัฒนกูล

16053

kingkarnb@g.swu.ac.th

รศ.กิติ ยิ่งยงใจสุข

16062

kiti@g.swu.ac.th

อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ

16060

chayanut.lak@g.swu.ac.th

อ.โชติมา วัฒนะ

16508

chotimaw@g.swu.ac.th

อ.ฐิติ คำหอมกุล

16087

thitik@g.swu.ac.th

ผศ.ณัฏฐา แกวฉา

16061

nattha@g.swu.ac.th

อ.ดารวันต รักสัตย

16060

darawan@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธันยา พิทธยาพิทักษ

16086

tanya@g.swu.ac.th

อ.ธิติวัส อังกุล
ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา

titiwat@g.swu.ac.th
16505

teerachon@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รศ.นภสินธุ แผลงศร

16045

napasin@g.swu.ac.th

ผศ.นวรัตน ภักดีคำ

16517

nawarat@g.swu.ac.th

อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล

16030

nanthanoot@g.swu.ac.th

อ.นาริฐา สุขประมาณ

16040

naritha@g.swu.ac.th

อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ

16052

prapaporn@g.swu.ac.th

อ.ปภัสรา อาษา

16508

papatsara@g.swu.ac.th

อ.ปยวรรณ กุลมัย

16081

piyawan@g.swu.ac.th

อ.ปุณยภัทร บุณยรัตนสุนทร

16033

poonyapat@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช

16047

porntad@g.swu.ac.th

อ.ดร.พุฒวิทย บุนนาค

16034

puttawit@g.swu.ac.th

อ.ดร.เพชรวิภา คงอํ่า

16035

petchwipa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทรอร พิพัฒนกุล

16043

paton@g.swu.ac.th

อ.ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์

16035

suppasits@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข

16046

puwakorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.ยรรยงค สิกขะฤทธิ์

16051

yanyong@g.swu.ac.th

ผศ.รพินทร คงสมบูรณ

16510

rapind@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รัชนียญา กลิ่นนํ้าหอม

16042

ratchaneeya@g.swu.ac.th

รศ.รุงฤดี แผลงศร

16047

rungrude@g.swu.ac.th

อ.วรกมล ควรประดิษฐ

16073

worakamol@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรรธนะ สุขศิริปกรณชัย

16085

watthanas@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ

16032

vitanya@g.swu.ac.th

อ.วิริยา ดานกำแพงแกว

wiriyad@g.swu.ac.th

อ.วีรยุทธ เกิดในมงคล

16035

weerayut@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิภากร วัฒนสินธุ

16508

vipakorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.เวทิน ชาติกุล

16035

wathin@swu.ac.th

อ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร

16046

sayumpornc@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สิทธินี ธรรมชัย

16055

sitthinee@g.swu.ac.th

อ.สิรวิชญ ธรรมพานิช

16030

sirawich@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ

16048

soontare@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุพัทธ แสนแจมใส

16505

suput@g.swu.ac.th

ผศ.สุภัทรา วงสกุล

16034

suphatra@swu.ac.th

อ.ดร.หทัย แซเจีย

hathai@g.swu.ac.th

อ.อนุสรา ดีไหว

16086

anusarade@g.swu.ac.th

อ.อัจฉรา ประดิษฐ

16510

atchara@g.swu.ac.th

อ.อาทินันท กาญจนดุล

16043

arthinun@g.swu.ac.th

อ.พิชญา นิลรุงรัตนา

16510

pitchayan@g.swu.ac.th

Mrs.Eunjung Do

16040

doeun@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรรณธร ครุธเนตร

16053

pannatorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.ดิษฐ สุทธิวงศ

16508

dit@g.swu.ac.th

น.ส.ประทุมพร ดวงเพ็ชร

16037

prathumporn@g.swu.ac.th

นางสุภาวดี เปลงเสียง

16076

supawadee@g.swu.ac.th

เอกภาษาจีน

16046

เจาหนาที่ประจำศูนยการศึกษาระดับปริญญาตรี

16285
เอกภาษาญีปุน

16043

เอกภาษาเกาหลี

16055

ศูนยการศึกษานานาชาติ
หัวหนาศูนยการศึกษานานาชาติ
อ.ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

16041

attasith@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย

16065

kittipol@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย

16057

nattayap@g.swu.ac.th

อ.ดร.นรินธร สมบัตินันท แบร

16041

narinthorn@g.swu.ac.th

อ.นิธิ ศีลวัตกุล

16070

nithi@g.swu.ac.th

อ.ปริญญา ฉิมบรรเลง

parinyach@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์

16066

phnira@g.swu.ac.th

อ.มัญชุรี เกาสายพันธ

16056

munchuree@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.วนารัตน นอยเล็ก

16039

wanarat@g.swu.ac.th

อ.วรพงษ เจริญกรกิจ

16064

worapongc@g.swu.ac.th

อ.ดร.วาสนา นามพงศ

wasanan@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

16517

santip@g.swu.ac.th

อ.ศุภชัย จังศิริวิทยากร

16084

supachaij@g.swu.ac.th

อ.ดร.สกุลรัตน วรธำรง

16028

anusarad@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล

16067

sunporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติ

16071

supatcha@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุพัชรี เมนะทัต

supatcharee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อัญชลี จันทรเสม

16050

anchalej@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อุสาหภรณ สุขารมณ

16054

usaporn@g.swu.ac.th

อ.อาภาพรรษ เรืองกุล

16057

apapan@g.swu.ac.th

อ.กมลทิพย โพธิ์กลาง

16057

kamonthipp@g.swu.ac.th

MISS.Nguyen Thi Chiem

16053

chiem@g.swu.ac.th

16511

suwitta@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ

16029

sugunya@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ

16082

rewadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพาย

16031

chanya@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ดวงเดน บุญปก

16517

duangden@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดุษฎี สีวังคำ

16512

dussadee@g.swu.ac.th

อ.ติยนุช รูแสวง

16083

tiyanuch@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กนกอร รุงโรจนงามเจริญ

เจาหนาที่ประจำศูนยการศึกษานานาชาติ
น.ส.สุวิตตา หงษทอง
ศูนยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หัวหนาศูนยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ.ดร.นราธิป ธรรมวงศา

narathip@g.swu.ac.th

รศ.ดร.นันทนา วงษไทย

16063

nuntanaw@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล

16516

nition@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผศ.ดร.พิมพาภรณ บุญประเสริฐ

16073

pimpaporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภิญญาพันธ เพียซาย

16031

pinyapan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภาณุพงศ อุดมศิลป

16038

panupong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร

11033

sasipimol@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ศิริพร ปญญาเมธีกุล

16036

siripornp@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา

16509

sumattra@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล

16505

sittipongw@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร

16516

supak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุภาภรณ ยิ้มวิลัย

16061

supapoy@g.swu.ac.th

อ.ดร.อรัญญา ศรีจงใจ

16074

aranya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณไกล

16054

u-maporn@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภวรรณ รชตะเพิ่มพูน

16078

suphawan@g.swu.ac.th

น.ส.พรทิพย งามเจริญสุวรรณ

16206

เจาหนาที่ประจำศูนยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
02-649-5561

porntipng@g.swu.ac.th

ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
phagasri@g.swu.ac.th

รศ.ผกาศรี เย็นบุตร
ผศ.สมบุญ ปยะสินธุชาติ

16068

piyasin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ประไพพรรณ เอมชู

prapaipa@g.swu.ac.th

อ.ดร.วาสนา นามพงศ

wasanan@g.swu.ac.th

อ.พัทธยา จิตตเมตตา

16045

pattaya@g.swu.ac.th

อ.โสภิณ มงคลศิริเกียรติ

16085

sopin@g.swu.ac.th

MR.PETER FAYERS

16061

peter@g.swu.ac.th

MR.WILLIAM DAVID GARRY MCFEETER

16072

williamd@g.swu.ac.th

MR.ZHANG HUAN

16047

zhangh@g.swu.ac.th

Miss. Ruriko Zusuki

16049

ruriko@g.swu.ac.th

MRS.TRAN THI BICH THAO

16052

tranthao@g.swu.ac.th

ลูกจางชาวตางประเทศ

MR.JOSEPH CHARLES KRAFT
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ที่ทำงาน
ภายใน

Mr.Thomas Westhoff Holaday

leigh@g.swu.ac.th
16072

Mr.Justin James Bartlett
Mr.Jackson Foshay

e - mail
thomasw@g.swu.ac.th

MR.MURRAY LEIGH AYRES
Mr.Christopher Andrew Fagan

ภายนอก/DID

christophera@g.swu.ac.th
justin.bartlett@g.swu.ac.th

16072

Miss.Yang Quan

jackson@g.swu.ac.th
yang@g.swu.ac.th

Mr.James Huggett

jameshu@g.swu.ac.th

Mr. Cameron Donald Stuart

cameron@g.swu.ac.th

Mrs. Ikumi Matsui
Mrs. Yoon Young Chang

ikumi@g.swu.ac.th
16055

Mr.Daniel Eugene Hill

yoon@g.swu.ac.th
danielh@g.swu.ac.th

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-2903
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
รศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ

11310

witchakorn@g.swu.ac.th

11313

arin@g.swu.ac.th

11316

komsit@g.swu.ac.th

11328

thitimaa@g.swu.ac.th

21204

kun@g.swu.ac.th

11315

wasanaki@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.อรินทม งามนิยม
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
รองคณบดีฝายบริหาร
อ.ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
ผศ.ดร.กัญจน ศิลปประสิทธิ์
สำนักงานคณบดี
หัวหนางานงานบริหารและธุรการ
นางวาสนา กิตติสัทโธ

114

ชื่อ - ตำแหนง
หนวยบุคคล
หนวยการเงิน
หนวยพัสดุ
นายวิชัย มอและ
หนวยวางแผนและงบประมาณ
นายสมชาย อาชาแสนเจริญกุล
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.วสินี ไขวพันธุ
หนวยวิชาการ
น.ส.นุชนารถ จงเจริญรุงเรือง
น.ส.ภัทรพิตติรัศมิ์ แสงภักดี
หนวยกิจการนิสิต
นายสมปรารถ ขำเมือง
สำนักงาน องครักษ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ดวงรัตน แพงไทย
นักวิจัย
นายธนิณัชพสิษฐ แสงภักดี
สาขาสิ่งแวดลอม
หัวหนาสาขาสิ่งแวดลอม
รศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย
รศ.ดร.วิชชากร จารุศิริ
รศ.ดร.อรินทม งามนิยม
ผศ.ดร.กัญจน ศิลปประสิทธิ์
ผศ.ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล
ผศ.ดร.พงษเทพ หาญพัฒนากิจ
ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
อ.ดร.ศุภิกา วานิชชัง
อ.ดร.ณภัทร โพธิ์วัน
อ.ดร.พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ที่ทำงาน
ภายใน
15791
11306

ภายนอก/DID

e - mail

11314
11325
11308

wasinee@g.swu.ac.th

11327
11322

nuchanard@g.swu.ac.th
sirinapa@g.swu.ac.th

11312
21204

sompart@g.swu.ac.th

27811

duangratp@g.swu.ac.th

27812

kittiyas@g.swu.ac.th

11323
11310
11313
21204
21204
11318
11317
11321
11317
21204

thayat@g.swu.ac.th
witchakorn@g.swu.ac.th
arin@g.swu.ac.th
kun@g.swu.ac.th
patarapong@g.swu.ac.th
phongthep@g.swu.ac.th
naruephat@g.swu.ac.th
supika@g.swu.ac.th
naphat@g.swu.ac.th
phanom@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาทองเที่ยว
หัวหนาสาขาทองเที่ยว
อ.ดร.อังสุมาลิน จำนงชอบ

11320

angsumalin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

11316

komsit@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กฤติกา สายณะรัตรชัย

11319

krittikas@g.swu.ac.th

อ.ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ

11333

thitimaa@g.swu.ac.th

อ.ดร.อัญชัญ ตัณฑเทศ

11309

unchan@g.swu.ac.th

อ.ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ

11324

kingkanok@g.swu.ac.th

อ.ดร.จุฑาธิปต จันทรเอียด

11324

jutatipj@g.swu.ac.th

อ.ดร.องค บรรจุน

11324

ong@g.swu.ac.th

อ.ดร.อุษณีย วัชรไพศาลกุล

11319

usaneeph@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชมพูนุท ภาณุภาส

11324

chompunoot@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศรัญญา ศรีทอง

11309

saranya@g.swu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-664-4170-88
โทรสาร 02-260-0128, 02-664-4188
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 02-664-4189
รศ.ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร

18400

02-649-5711

parin@g.swu.ac.th

หนาหองคณบดี
น.ส.มณฑวรรณ ชอชมเกษม
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน

18424

montawan@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ณัฐพงศ พินิจคา

18403

02-649-5753

natthapo@g.swu.ac.th

18402

02-649-5752

nalena@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
รศ.ดร.นลินา ประไพรักษสิทธิ์
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล

18404

02-649-5754

siri@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.มณีกานต นํ้าสอาด

maneekarn@swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

18401

02-649-5751

puenisara@g.swu.ac.th

18405

02-649-5755

chantri@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม
ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ

surawutw@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ สงศรีโรจน

18431

kriangsaks@g.swu.ac.th

18420

warapop@g.swu.ac.th

18447

samniang@g.swu.ac.th

นางสำเนียง วงษงาม

18447

samniang@g.swu.ac.th

นายสิงหา วงศา
หนวยการเจาหนาที่

18407

น.ส.กุสุมา สุขใหม

18445

kusumas@g.swu.ac.th

น.ส.ปวีณา พานิชชัยกุล
หนวยบริการเอกสารและอัดสำเนา

18428

paweenap@g.swu.ac.th

นายกำชัย สิงหสงหา

18415

kamchai@g.swu.ac.th

สำนักงานคณบดี
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นางศุภณัฏฐ ภักตรา
งานบริหารและธุรการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นางสำเนียง วงษงาม
หนวยสารบรรณ
02-649-5764

singhaw@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หนวยอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณและยานพาหนะ
นายนรงค วงษงาม

18447

narongw@g.swu.ac.th

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ

18447

chalayut@g.swu.ac.th

นายทักสิน กสิกรรม

18407

02-649-5764

tuksin@g.swu.ac.th

นายสังคม อุดสัย
งานบริการการศึกษา

18415

02-649-5760

sungksom@g.swu.ac.th

หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.ยุภาวดี โคษา

18435

yupawadee@g.swu.ac.th

น.ส.ยุภาวดี โคษา

18435

yupawadee@g.swu.ac.th

นายชนะชัย ทองอยู
หนวยสงเสริมวิชาการ

18429

chanachai@g.swu.ac.th

นางวนิดา ภาษีผล
หนวยกิจการนิสิต

18432

vaniday@g.swu.ac.th

นายธรรมนูญ เหลาคม
หนวยบริหารงานวิจัย

18438

thammanoon@g.swu.ac.th

น.ส.นพวรรณ หงษทอง
งานนโยบายและแผน

18427

noppawan@g.swu.ac.th

นายสัญญา พาลุน
หนวยแผนงบประมาณ

18423

sanya@g.swu.ac.th

นายสัญญา พาลุน
หนวยติดตามและประเมินผล

18423

sanya@g.swu.ac.th

น.ส.ปราณี ประสงค
หนวยประกันคุณภาพการศึกษา

18414

นางชลรดา สารทสมัย

18416

หนวยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร

หัวหนางานนโยบายและแผน

02-649-5759

praneepr@swu.ac.th
chonlada@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หนวยประชาสัมพันธ สารสนเทศและบริการวิชาการ
นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

18408

kiattisakp@g.swu.ac.th

น.ส.มณฑวรรณ ชอชมเกษม

18424

montawan@g.swu.ac.th

นายปริวรรต ปธานราษฎร
งานคลังและพัสดุ

18424

pariwatpr@g.swu.ac.th

18425

ittipol@g.swu.ac.th

นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ

18425

ittipol@g.swu.ac.th

น.ส.จีรวรรณ ทัพสิริวรรณ

18412

น.ส.กมลทิพย สงแจง

18411

kamontips@g.swu.ac.th

น.ส.พนิดา เตากระโทก

18425

panidata@g.swu.ac.th

น.ส.ฉันทนา บุญโลห
หนวยพัสดุ

18410

น.ส.สุพรรณี เหม็นภัย

18409

suphannee@swu.ac.th

น.ส. ภรณวรัญญ ศรีจานเหนือ

18413

pitaya@swu.ac.th

น.ส.ดวงกมล ประเดิมชัย

18409

doungkamon@g.swu.ac.th

นายประสิทธิ์ จิตรบุญ

18421

prasitc@g.swu.ac.th

นายพงศชยนต ธรรมสนอง

11336

pongchayont@g.swu.ac.th

ชางซอมบริษัท

11338

พนักงานรักษาความปลอดภัยทหารผานศึก
ภาควิชาคณิตศาสตร

18440

หัวหนางานคลังและพัสดุ
นายอิทธิพล โพธิ์ทองคำ
หนวยการเงินและบัญชี
02-649-5762

02-649-5763

jerawan@g.swu.ac.th

chantanab@g.swu.ac.th

หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
อ.ดร.รุงฟา จันทจารุภรณ

18603

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี

18605

ผศ.ดร.สายัณห โสธะโร

18628

say@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ญานิน กองทิพย

18608

yanin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

18623

sukanyah@g.swu.sc.th

02-649-5615
02-649-5617

raweewon@g.swu.ac.th
varanoot@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย สิรินิลกุล

ภายใน
18060

ผศ.ดร.ปญญวัฒน หาอาษา

18089

อ.กาญจนา พานิชการ

18058

ผศ.ดร.ขวัญ เพียซาย

18618

khawn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เรืองวรินท อินทรวงษ สราญรักษสกุล

18090

ruangvarin@g.swu.ac.th

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท

18606

sermsri@g.swu.ac.th

ผศ.เอนก จันทรจรูญ

18622

anek@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชิรา ลำดวนหอม

18607

chira@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน

18084

nahathai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฐิตารีย รุงรัตนเกษม

18085

thitarie@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง

18087

jittnart@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ

18054

teerasak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศญาพัฒน สุขใส

18624

sirirats@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุกัญญา อินทรภักดิ์

18064

sukanyain@g.swu.ac.th

อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

18063

itthithep@g.swu.ac.th

อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม

18062

noppadonw@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นิสรา สิรสุนทร

18086

nissara@g.swu.ac.th

อ.ดร.อุทมุ พร มาโต

18056

uthoomporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิศรุต โพธิ์อน

18091

witsarut@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุชาดา พงษประเสริฐ

18065

suchadapo@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธันวา ธีระกาญจน

18092

thunwa@g.swu.ac.th

อ.ดร.อัจฉริยะ วัธนสูตร

18053

นายสมนึก ปุณยกร

18088

นายศิรภพ ประสิทธิ์

18059

02-649-5587

sirapob@g.swu.ac.th

นางฉัตรพร ปุณะศิริ

18010

02-649-5616

chartporn@g.swu.ac.th

น.ส.ลัดดา แซอึ้ง

18626

02-649-5622

laddas@g.swu.ac.th

pisuttaw@g.swu.ac.th
chaiwichith@g.swu.ac.th
02-649-5586

02-649-5582

karnchan@g.swu.ac.th

atchariya@g.swu.ac.th
somnuekk@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชา
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาเคมี
โทรศัพท 087 - 691 - 3599
หัวหนาภาควิชาเคมี
อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

18261

รศ.ดร.สุนิตย สุขสำราญ

18217

prasert@g.swu.ac.th
sunit@g.swu.ac.th

รศ.ดร.รัชนก ทองนำ

18253

ratchanok@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

18455

pan@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ

18454

teerayut@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พรพิมล ประยงคพันธ

18221

02-649-5605

pornpim@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สิริธร สโมสร

18216

02-649-5907

siritron@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.มะยูโซะ กูโน

18461

อ.ดร.งามจิต ไพรงาม

18212

02-649-5905

ngamjit@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ

18208

02-649-5603

weena@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พนารัตน อรุณรัติยากร

18224

mayuso@g.swu.ac.th

panarata@g.swu.ac.th

18461
ผศ.ดร.ปยรัตน ดรบัณฑิต

18215

ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข

15646
18452

02-649-5063

ผศ.ดร.นวลละออ รัตนาวิมานวงศ

18222

02-649-5606

nuanlaorr@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปยะดา จิตรตั้งประเสริฐ

18222

02-649-5606

piyadaj@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.มณีกานต นํ้าสอาด

18211

02-649-5906

maneekarn@g.swu.ac.th.

18221

02-649-5605

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ สงศรีโรจน

18218

02-649-5604

kriangsaks@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุเชาวน ดอนพุดซา

18218

02-649-5604

suchao@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรทิพย บุญศรี

18203

02-649-5603

pornthipb@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

18257

อ.ดร.ฐิติรัตน แมนทิม

18222

รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

piyarats@g.swu.ac.th
sujittras@g.swu.ac.th
apinyac@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-664-0730

Sirikwanp@g.swu.ac.th
02-649-5606

thitiratm@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

ผศ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

ภายใน
18220

อ.ดร.ศุภกาญจน รัตนกร

18209

02-649-5909

supakanr@g.swu.ac.th

อ.ดร.กุลวดี ดลโสภณ

18216

02-649-5907

kulvadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชัชฎาภรณ พิณทอง

18457

chatchdapom@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลยกุล

18458

sucheewin@g.swu.ac.th

nuttapona@g.swu.ac.th

itthipol@g.swu.ac.th

อ.ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ
อ.ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ

18204

02-649-5901

รศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน

18708

walaikorn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม

18704

rossaporn@g.swu.ac.th

น.ส.พรธนนันท ภารุงเรืองธนบดี

18456

pornthananun@g.swu.ac.th

น.ส.พรผกา จำปาเทศ

18202

นายลิขิต ขาวงาม

18456

นายวิรัช วงศภักดี

18202

น.ส.สมพร ติยะศรี

18456

นายพุฒิพัฒน เบญจปรีชาพัฒน

18210

นายสงา เตาทอง
ธุรการภาควิชา

18456

sanga@g.swu.ac.th

น.ส.อรัญญา ขำธานี

18223

arunyak@g.swu.ac.th

น.ส.ณิชากมล จามจุรี
ภาควิชาจุลชีววิทยา

18201

02-649-5904

nunticha@g.swu.ac.th

ploypornpaka@g.swu.ac.th
likhit@g.swu.ac.th

02-649-5904

wirat@g.swu.ac.th
sompomt@g.swu.ac.th

02-649-5767

puttiphat@g.swu.ac.th

02-649-5902

nichakamol@g.swu.ac.th

02-649-5694

prawat@g.swu.ac.th
siriruk@g.swu.ac.th

โทรศัพท/โทรสาร
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย

18518

ผศ.ดร.สิริรักษ ศรวณียารักษ

18522

รศ.ดร.อรอนงค พริ้งศุลกะ

18517

onanong@g.swu.ac.th

อ.ดร.วัลลภา หลอเหลี่ยม

18505

wanlapal@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ประภากร ตันตโยทัย

18503

prapakorn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ กระจางสังข

18520

sukhumaporn@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

รศ.ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

ภายใน
18507

ผศ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

18519

nuttika@g.swu.ac.th

อ.ดร.พลกฤษณ ยี่สิ้น

18518

ponlkrit@g.swu.ac.th

อ.ดร.พิรพรรณ พลบุรี

18527

pirapan@g.swu.ac.th

น.ส.เกตุวดี อินเสียน

18529

kedvadee@g.swu.ac.th

นางประกายรัตน ปุณยกร

18529

prakayrat@g.swu.ac.th

น.ส.จตุพร เนื้อทอง
ธุรการภาควิชา

18529

chatupornn@g.swu.ac.th

น.ส.พิมพประภา บุญใช
ภาควิชาชีววิทยา

18527

pimparpa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

18514

อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท

18117

thapana@g.swu.ac.th
apirada@g.swu.ac.th

อ.ดร.รักชนก โคโต

18113

rakchanok@g.swu.ac.th

อ.ดร.วุฒิพงษ ทองใบ

18502

wuttipong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล

18506

anitthan@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต

18515

siwaporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษสิทธิ์

18509

nalena@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

18306

somkiatp@g.swu.ac.th

peechapack@g.swu.ac.th

โทรสาร 02-260-0127
หัวหนาภาควิชาชีววิทยา
02-649-5593

suthamat@g.swu.ac.th

อ.สุฑามาศ นิยมพานิช
ผ.ดร.สุขุมาภรณ แสงงาม

18504

sukhumaporns@swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐรินทร วงศธรรมวานิช

18107

nattarin@swu.ac.th

ผศ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร

18510

thanawant@g.swu.ac.th

อ.ดร.มนตรี มณีภาค

18508

montreem@g.swu.ac.th

อ.ดร.กองเกียรติ จำปาศรี

18111

kongkeat@swu.ac.th

อ.ดร.ธนิต ศิริบุญ

18110

ผศ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร

18108

02-649-5592

thanit@g.swu.ac.th
wisrutta@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

รศ.ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร

ภายใน
18511

อ.ดร.วิทยา ผาคำ

18110

02-649-5592

wittayap@g.swu.ac.th

อ.ดร.นพนิธิ ทองหิน

18110

02-649-5592

nopnithi@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิภูสินี วรโชติยานนท

18111

parin@g.swu.ac.th

wiphusinee@g.swu.ac.th
achariya@g.swu.ac.th

รศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ
นายธีระวัฒน กันธิวา

18106

02-649-5591

นายทรงกลด ใบยา

18501

songklod@g.swu.ac.th

นายรณยุทธ โสพระบุตร
ธุรการภาควิชา

18501

ronayut@g.swu.ac.th

น.ส.นฤภรณ แสงจันทร

18104

naruepom@g.swu.ac.th

น.ส.วรนุช ขามคำ
ภาควิชาฟสิกส

18104

woranut@g.swu.ac.th

theerawa@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 18163, 02-649-5598
หัวหนาภาควิชาฟสิกส
รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ

pongkaew@g.swu.ac.th

อ.ดร.จามรี อมรโกศลพันธ

18164

อ.จารุภัทร ดิษรัฐกิจ

18600

02-649-5599

jamaree@g.swu.ac.th
jarupat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปทมาศ บิณฑจิตต

patamas@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

puenisara@g.swu.ac.th

อ.ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย

wasutep@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต

suwanp@g.swu.ac.th
anusit@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อนุศิษฎ ทองนำ
อ.มาโนชญ เฮงวัฒนะ

manoch@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิชุดา บุญยรัตกลิน

wichuda@g.swu.ac.th
sirilukr@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริลักษณ เรืองรุงโรจน
ผศ.ดร.อารียา เอี่ยมบู

18190

areeya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พงษหิรัญ

songsak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จตุรงค สุคนธชาติ

sukonthachat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน

ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล

ภายใน
18161

อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี

18565

ภายนอก/DID
02-649-5596

e - mail
siri@g.swu.ac.th
supitch@g.swu.ac.th
nopmanee@g.swu.ac.th

อ.ดร.นพมณี ศุภนาม

chokchai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.โชคชัย พุทธรักษา
อ.ดร.เขม พุมสะอาด

18160

kem@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน

18558

patipan@g.swu.ac.th
surawutw@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ
ผศ.ดร.เฉลิมวัฒน วงศวาณิชวัฒนา

18153

chalermwat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สมัคร พิมานแพง

samuk@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปยะพงศ สิทธิสนธิ์

piyapongs@g.swu.ac.th

อ.ดร.พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท

pattanasak@g.swu.ac.th

นายเสริมสุข รัดเรง

18560

sermsuk@g.swu.ac.th
kruawong@g.swu.ac.th

นายวิวัฒน เครือวงศ
น.ส.ณัฐชานันท รัตนโกเศรษฐ

18559

kwanchanok@g.swu.ac.th

นายธัญนพ นิลกำจร

18561

02-649-5612

tunyanop@g.swu.ac.th

นางนอย หาบานแทน

18163

02-649-5598

nouy@g.swu.ac.th
parinyac@g.swu.ac.th

นายปริญญา เจาะลํ้าลึก

kovit@g.swu.ac.th

นายโกวิท ผดุงกิจ

teerapongb@g.swu.ac.th

นายธีรพงศ บุญลอม
ธุรการภาควิชา
18163

02-649-5598

kunnaporn@g.swu.ac.th

อ.สุภิญญา วงษศรีรักษา

18657

รศ.ดร.ณัฐพงศ พินิจคา

18658

02-649-5626
02-649-5627

supinya@g.swu.ac.th
natthapo@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ

18654

02-649-5624

supitcha@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี

18655

02-649-5625

anocha@g.swu.ac.th

นางกรรณพร วงษงาม
ภาควิชาวัสดุศาสตร
โทรสาร 02-649-5000
หัวหนาภาควิชาวัสดุศาสตร
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID
02-649-5611

e - mail

ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

ภายใน
18556

ผศ.ดร.อัครินทร บุญสมบัติ

18652

akarin@g.swu.ac.th

อ.ดร.ฐิติรัตน จรุญสุข

18699

thitiratc@g.swu.ac.th

น.ส.อังคณา ถึกคุม
ธุรการภาควิชา

18663

angkhana@g.swu.ac.th

น.ส.จันทรแรม แยมอยู
หองปฎิบัติการวัสดุ (19-914)

18660
18694

หองประชุมภาควิชาฯ (19-1305)

18693

panitan@g.swu.ac.th

02-649-5628

janraem@g.swu.ac.th

02-649-5619

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โทรสาร 02-649-5000
หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน

18613

อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ

18617

sasivimon@g.swu.ac.th
ruangsak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท

18614

waraporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

18627

supphachai@swu.ac.th

ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

18025

chantri@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นุวีย วิวัฒนวัฒนา

18625

nuwee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

18616

อ.ดร.ศิริสรรพ เหลาหะเกียรติ

18617

อ.ดร.วีระ สอิ้ง

18610

อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี

18619

อ.ดร.ศุภร คนธภักดี
ธุรการภาควิชา

18611

น.ส.ธัญญารัตน จันทเสนา

18433

02-649-5941

werayuth@g.awu.ac.th
sirisup@g.swu.ac.th

02-649-5945

vera@g.swu.ac.th
sophon@g.swu.ac.th

02-649-5618

subhom@g.swu.ac.th
thanyaratc@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศบุญหนัก

18256

รศ.ดร.นํ้าฝน คูเจริญไพศาล

18254

somprat@g.swu.ac.th
numphon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกนํ้า

18251

surasakl@g.swu.ac.th

อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ

18251

bongkoj@g.swu.ac.th
charttirot@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชาติรส การะเวก
ผศ.ดร.ศิรินนั ท แกนทอง

18715

02-649-5640

อ.วีณา ทองรอด

18711

weenat@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิตตโสภา เฉลียวศักดิ์

18716

jitsopa@g.swu.ac.th

นายยุทธศักดิ์ ดานยุทธศิลป
ธุรการภาควิชา

18696

yuttasak@swu.ac.th

น.ส.กุลจิรา รักษาศิล
ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา

18701

02-649-5634

15324

02-649-5002

sirinuk@g.swu.ac.th

kulchira@g.swu.ac.th

โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 15324
โทรสาร 02-204-2528
โทรศัพทสำนักงาน
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรศึกษา
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

11341

chanyah@g.swu.ac.th

น.ส.ศิวพร ละมายนิล
งานบริหารงานทั่วไป

11342

siwapornl@g.swu.ac.th

น.ส.ลักขณา กลิ่นอุบล

11346

lakkanak@g.swu.ac.th

น.ส.ปารภัช พีรกุลชัย

11337

papichraya@g.swu.ac.th

สำนักงานศูนยวิทยาศาสตรศึกษา
งานบริการการศึกษาและงานวิชาการ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณาจารยศูนยวิทยาศาสตรศึกษา
ผศ.ดร.ชนินันท พฤกษประมูล

11340

chaninan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธีรพงษ แสงประดิษฐ

11339

theerapong@g.swu.ac.th

อ.ดร.พินิจ ขำวงษ

11343

pinitk@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณวรา สีที

11345

suwapid@g.swu.ac.th

อ.ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว

11344

tepkanya@g.swu.ac.th

27099

somphop@g.swu.ac.th

27057

juntraporn@g.swu.ac.th

27547

namkhun@g.swu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
เลขาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
น.ส.จันทราภรณ พูนดี
รองคณบดีฝายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน

27100

kitti@g.swu.ac.th

27560

pilada@g.swu.ac.th

27059

paranee@g.swu.ac.th

27072

suttipan@g.swu.ac.th

27053

maleeson@g.swu.ac.th

27074

pusadeeb@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิจัย และนวัตกรรม
ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช
รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนิสิต
ผศ.ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนิสิต
ดร.สุทธิพันธ อักษรเนียม
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
น.ส.มาลี สอนดา
หัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.ผุสดี บำรุงกิจ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบุคคล

27074

น.ส.สุพัตรา จรัสอรุณฉาย

27084

supattraj@g.swu.ac.th

น.ส.จันทราภรณ พูนดี

27057

juntraporn@g.swu.ac.th

น.ส.วนิดา วรพรรดิกุล

27056

vanidav@g.swu.ac.th

น.ส.วนาลี ชนะมาร

27547

นางพรรณา มนัสทวี

27547

panna@g.swu.ac.th

(ธุรการวิศวกรรมเคมี)

27105

chanonlee@g.swu.ac.th

น.ส.สุรัชชานันท นพพวง

(ธุรการวิศวกรรมเครื่องกล)

27547

kittiyan@g.swu.ac.th

น.ส.ณิชาพัชร พุทธเมธา

(ธุรการวิศวกรรมไฟฟา)

27070

nittayapu@g.swu.ac.th

นายพีรพล เกลียวทอง (ธุรการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

27065

peerapol@g.swu.ac.th

นายณัฐรัตน สุวรรณรัตน (ธุรการวิศวกรรมอุตสาหการ)

27067

nattharat@g.swu.ac.th

น.ส.อภิญญา พันธมณี

(ธุรการวิศวกรรมชีวการแพทย)

27062

apinyap@g.swu.ac.th

น.ส.ธนิตา ชี้รัตน

(ธุรการวิศวกรรมคอมพิวเตอร)

27051

thanita@g.swu.ac.th

27077

chamnean@swu.ac.th

นางพะเยาว บุญโฉม

27122

payaow@g.swu.ac.th

นายสมภพ บุญนาศักดิ์

12841

sompop@g.swu.ac.th

นางขนิษฐา แกวลวน

27054

kanithaj@g.swu.ac.th

นายณัฐกาญจน ไชยสมบูรณ

27085

nuttakorn@g.swu.ac.th

นางธิดา ศรีกงพาน

27549

thida@g.swu.ac.th

นายปกรณภัทร บุดชา

27077

pagornphat@g.swu.ac.th

นายพิเชษฐ สุกใส

27077

pichesth@swu.ac.th

นายประพันธ บุญโฉม

27077

prapanb@swu.ac.th

นายธเนตต จันทรโชติ

27077

tranate@swu.ac.th

นายสายันต ปนโพธิ์

27105

sayanp@g.swu.ac.th

งานสารบรรณ

น.ส.ชวัลลีย ชโลธร

นายจำเนียร มนัสทวี
หลักสูตรนานาชาติ

งานสารสนเทศและกายภาพ
หัวหนางานสนเทศและกายภาพ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

นายเอื้อง คุมสมบัติ

27065

earng@g.swu.ac.th

นายบุญเลิศ เอี่ยมสะอาด

27067

boonlert@g.swu.ac.th

นางสุธิดา วงษอารี

27062

suthida@swu.ac.th

น.ส.ลินดา นิลพัท

27055

lindan@g.swu.ac.th

น.ส.อัญชลี เดชอุดม

27550

anchaleed@g.swu.ac.th

น.ส.ศรัณญา พึ่งเสือ

27550

งานคลังและพัสดุ
โทรสาร 037-395-529
หัวหนางานคลังและพัสดุ

หนวยพัสดุ
น.ส.วันวิสาข โกสินทร

27075

wonvisa@g.swu.ac.th

น.ส.วิไล ปรีชา

27551

wilaipr@g.swu.ac.th

นายธงชัย โสมณวัฒน

27556

thongcha@g.swu.ac.th

น.ส.ลินดา พรอมสินทรัพย

27557

lindapb@g.swu.ac.th

นายสมภพ บุญนาศักดิ์ (ชวยงานหลักสูตรนานาชาติ)

12841

sompop@g.swu.ac.th

นางพะเยาว บุญโฉม

27122

payaow@g.swu.ac.th

น.ส.ยอดแกว ผูภักดี

27083

yodkaew@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริวรรณ ดับทุกข

27072

siriwand@g.swu.ac.th

นายณัฐพล พุมชุมพล

27052

nutthaphon@g.swu.ac.th

นางสุมาลี เกลียวทอง (ประกันคุณภาพการศึกษา)

27076

sumaleek@g.swu.ac.th

27560

yupapornp@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา

(ชวยงานหลักสูตรนานาชาติ)

หนวยกิจการนิสิต

งานนโยบายและแผน
หัวหนางานนโยบายและแผน

หนวยวิจัย
น.ส.ยุพาพร ประไพย
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ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป
ผศ.ดร.สิทธินันท ทอแกว
ผศ.ดร.สินศุภา จุยจุลเจิม
ผศ.วรทเอก ศรีสุวรรรณ
ผศ.ดร.ภรณี ศรีรมรื่น
รศ.ดร.อัญชลี สุวรรณมณี
อ.ดร.รักไทย บูรพภาค
รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
เจาหนาที่ภาควิชา
น.ส.ชวัลลีย ชโลธร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
อ.สมชาย แยมใส
รศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
ศ.ดร.ไพศาล นาผล
รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ
ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
ผศ.ดร.กิตติ สถาพรประสาธน
ผศ.เกียรติชัย รักษาชาติ
ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
รศ.นิตตอลิน พันธุอภัย
รศ.ธนยศ อริสริยวงศ
อ.ดร.มนัส แปงใส
ผศ.ไตร คะระนันท
ผศ.ดร.สมมาส แกวลวน
รศ.ดร.สงกรานต วิริยะศาสตร

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

27105
27105
27105
27105
27105
27105
27555
27105

chanchira@g.swu.ac.th
sittinun@g.swu.ac.th
sinsupha@g.swu.ac.th
chayaphast@g.swu.ac.th
paranee@g.swu.ac.th
unchalee@g.swu.ac.th
ruktai@g.swu.ac.th
nawadon@swu.ac.th

27105

chanonlee@g.swu.ac.th

27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547
27547

prakpum@g.swu.ac.th
somchais@g.swu.ac.th
prachabu@g.swu.ac.th
teeerapath@g.swu.ac.th
paisarnn@g.swu.ac.th
kanvarit@g.swu.ac.th
pichaias@g.swu.ac.th
prakpum@g.swu.ac.th
kitti@swu.ac.th
kiattich@g.swu.ac.th
ajaree@g.swu.ac.th
nittalin@g.swu.ac.th
somwang@swu.ac.th
manat@swu.ac.th
somruay@swu.ac.th
sommas@g.swu.ac.th
songkranw@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

เจาหนาที่ภาควิชา
น.ส.สุรัชชานันท นพพวง

27547

kittiyan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุนิศา คุณารักษ

27563

sunisaku@g.swu.ac.th

อ.ธานินทร ดวงจันทร

27071

tanin@g.swu.ac.th

รศ.ดร.เวคิน ปยรัตน

27070

wekin@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ

27087

vuttipon@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม

27070

chanchait@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นำคุณ ศรีสนิท

27070

namkhun@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ

27070

pathomthat@swu.ac.th

ผศ.ศิริพงษ ฉายสินธ

27100

siripong@g.swu.ac.th

อ.ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ

27086

komkrit@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธนาธิป สุมอิ่ม

27070

thanath@swu.ac.th

ผศ.พิชญา ชัยปญญา

27561

pichayac@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.คณิศร มาตรา

27088

khanit@g.swu.ac.th

อ.ดร.บำรุง ทาวศรีสกุล

27082

bamrungt@g.swu.ac.th

อ.นาวี รุจิดามพ

27070

navee@g.swu.ac.th

27070

nittayapu@g.swu.ac.th

รศ.วาที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

27065

ittiporn@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชาญวิทย สายหยุดทอง

27554

chanwit@swu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

เจาหนาที่ภาควิชา
น.ส.ณิชาพัชร พุทธเมธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ

suniti@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุดนิรันดร เพชรัตน

27065

sudniran@g.swu.ac.th

ผศ.วาที่รอยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร

27065

suppachai@g.swu.ac.th

อ.ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน

27065

setta@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ

27065

attasit@g.swu.ac.th

อ.ปรารถนา ประชานุรักษ

27065

pradthanap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน จอยกลัด

27065

panuwatj@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธีรพจน ศิรีไพโรจน

27065

treerapot@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ

27065

suthidat@g.swu.ac.th

อ.ดร.พชร ตั้งตระกูลวงศ

27065

potchara@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปยนุช ใจแกว

27065

piyanuchj@swu.ac.th

27065

peerapol@g.swu.ac.th

รศ.ดร.นิลวรรณ ชุมฤทธิ์

27095

ninlawan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพงษ คงประเสริฐ

27067

nattapong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รติรัตน กิตติปญญาพัฒน

27067

mitmanee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช

27067

pilada@swu.ac.th

อ.ดร.พงษเพ็ญ จันทนะ

27096

phongpen@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สิรเดช ชาตินิยม

27092

siradej@swu.ac.th

ผศ.ดร.วราธร ปญญางาม

27094

varathorn@g.swu.ac.th

อ.อนุวัฒน จุติลาภถาวร

27067

anuwatj@swu.ac.th

อ.ร.ท.ดร.รัฐวุฒิ วงษวิทย

27093

rattawut@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล

27091

supatchaya@g.swu.ac.th

อ.ดร.สมภพ แสงผึ้ง

27067

sompops@swu.ac.th

27067

nattharat@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชา
นายพีรพล เกลียวทอง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รักษาการหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจาหนาที่ภาควิชา
นายณัฐรัตน สุวรรณรัตน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย
อ.ธีระศักดิ์ จันทรวิเมลือง

27062

theerasak@g.swu.ac.th

อ.ดร.วงศวิทย เสนะวงศ

27062

wongwit@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ฑีฆพันธุ เจริญพงษ

27062

theekapun@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ

27062

suchadat@g.swu.ac.th

อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง

27062

amaraporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดิเรก เสือสีนาค

27062

direks@swu.ac.th

ผศ.ดร.ชไมพร สุขแจมศรี

27062

chamaiporns@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร

27062

taweechai@g.swu.ac.th

อ.ดร.วีรยส อรามเพียรเลิศ

27062

weerayot@swu.ac.th

27062

apinyap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ประมวล ชูรัตน

27051

pramual@g.swu.ac.th

อ.อาคม มวงเขาแดง

27051

arkhomm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร

27051

somphop@g.swu.ac.th

ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ

27051

watch@g.swu.ac.th

ผศ.ชัยณรงค คลายมณี

27051

chainaro@swu.ac.th

ผศ.ดร.ประมวล ชูรัตน

27051

pramual@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุทธิพันธ อักษรเนียม

27051

suttipan@swu.ac.th

อ.ดร.กมลเทพ เตียประเสริฐ

27051

kamonthep@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศรีศุภางค ทิ้วสุวรรณ

27051

srisupang@g.swu.ac.th

อ.ธิติพร ประมวน

27051

thitipornp@g.swu.ac.th

อ.ดร.กฤษฎา เลงเวหาสถิตย

27051

krisdal@g.swu.ac.th

27051

thanita@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชา
น.ส.อภิญญา พันธมณี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เจาหนาที่ภาควิชา
น.ส.ธนิตา ชี้รัตน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ศูนยแหงความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผูอำนวยการศูนยแหงความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
รศ.ดร.สุดนิรันดร เพชรัตน

27111

sudniran@g.swu.ac.th

น.ส.สุรัตน โหนา

27110

surat@g.swu.ac.th

นายสุภกิจ ขาวเนตร

27122

suphakij@g.swu.ac.th

นายปรีชา แกวศรีพรม

27110

preechak@g.swu.ac.th

นายดำรงค พูลดำริห

27110

damrong@g.swu.ac.th

นายขจรศักดิ์ ศรีกงพาน

27110

kachons@swu.ac.th

นายกฤตพงค สุขแสน

27110

kitapont@swu.ac.th

นายฉลอง โสดาบัน

27110

chalong@g.swu.ac.th

นายอนุศักดิ์ เหงแจง

27110

anusak@g.swu.ac.th

นายนิวัตร หลิมสกุล

27110

niwatr@g.swu.ac.th

นายรุงโรจน ฤกษหราย

27110

rungroj@swu.ac.th

น.ส.ญานิกา ฤกษมหาลิขิต

27110

yanika@g.swu.ac.th

น.ส.จิรชา คงตระกูล

27110

chirach@g.swu.ac.th

นายสวาง ชาติทอง

27110

sawang@g.swu.ac.th

นายประสาน คำดีผล

27110

prasarnk@g.swu.ac.th

นายกนก สุขพูล

27110

kanoks@g.swu.ac.th

สำนักงานศูนยแหงความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรม

27110

เจาหนาที่ประจำศูนย

เพื่อความยั่งยืน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะศิลปกรรมศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-260-0123
โทรสาร 02-649-5496
หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ

15014

02-649-5496

ตอหมายเลขภายใน 3 ตัว

15087

02-649-5497

15163

02-649-5505

15162

02-649-5495

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
ผศ.ดร.กิตติกรณ นพอุดมพันธุ

kittikornn@g.swu.ac.th

ตอ 111
เลขาคณบดี
น.ส.ภัสสร พกบัณฑิต

phatsorn@g.swu.ac.th

131

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
ผศ.เมธี พันธุวราทร

ตอ 155,117

matee@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.ฌานิก หวังพานิช

15122

02-649-5502

chanick@g.swu.ac.th

ตอ 134
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.ดร.ปยวดี มากพา

11174

piyawadee@g.swu.ac.th

ตอ 135
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและการสื่อสารองคกร
ผศ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท

ตอ 153

ina@g.swu.ac.th

ตอ 153

thanyaratp@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายพันธกิจสัมพันธ
อ.ดร.ธัญญรัตน ประดิษฐแทน
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
อ.กษิดเดช เนื่องจำนงค

15122
ตอ 134

02-649-5502

kasidesh@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
ตอ 120

chulaporn@g.swu.ac.th

ตอ 119

malar@g.swu.ac.th

ตอ 100,121

nipaw@g.swu.ac.th

นางทัศนี ฤกษสวาง

ตอ 114

tasanee@g.swu.ac.th

นายชูเกียรติ เอกนาม

ตอ 114

chukeard@g.swu.ac.th

ตอ 102

pathrat@g.swu.ac.th

น.ส.นัยนา วงษยีเมาะ

ตอ 116

naiyanaw@g.swu.ac.th

น.ส.สุพัตรา แกวออน

ตอ 106

supatrak@g.swu.ac.th

น.ส.จุฬาพร แสงสกุล
สำนักงานคณบดี
งานธุรการ
หัวหนางานบริหารธุรการ
นางมาลา วงษงาม
งานสารบรรณ
น.ส.นิภา วองไว
งานธุรการ

งานประชุม
น.ส.ภัทรา ธีระกุล
งานการเงิน
หัวหนางานการเงิน

jantra@g.swu.ac.th

น.ส.จันทรา สุทัศนทรวง
งานพัสดุ
น.ส.วรรณา ประสงค

ตอ 105

vanna@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภชา ฤกษเรืองฤทธิ์

ตอ 104

supacha@g.swu.ac.th

ตอ 109

akira@g.swu.ac.th

ตอ 107

srirat@g.swu.ac.th

งานบุคคล
นางอคิราภ ปนละมัย
งานนโยบายและแผน
นางศรีรัตน ปยวชิรอัมพร
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริการการศึกษา (ชั้น 3)
หัวหนางานบริการการศึกษา
นางศิริรัตน พรมนาง

15359

02-649-5508

siriratb@g.swu.ac.th

02-649-5933

prakrit@g.swu.ac.th

02-649-5933

orathaika@g.swu.ac.th

ตอ 110
นายกฤษณ หิรัญพิศ

15361
ตอ 122

น.ส.อรทัย ไกรรักษ

15361
ตอ 147

ฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
น.ส.สุจิตรา พุมพึ่ง

ตอ 103

suchitra.phumpueng@g.swu.ac.th

ตอ 153

nuchanart@g.swu.ac.th

ตอ 101

apornp@g.swu.ac.th

ตอ 130

samrvoy@g.swu.ac.th

งานกิจการนิสิต
น.ส.นุชนารถ รอดสอาด
งานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.อาพร ภูมิบุญชู
งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ
นายสำรวย เต็กอวยพร
งานบัณฑิตศึกษา
นางศิริรัตน พรมนาง

15359

02-649-5508

siriratb@g.swu.ac.th

11180
ตอ 110
งานประชาสัมพันธ
งานชางเทคนิค
นายสายชล จิตรีขาน

ตอ 118

saichonj@g.swu.ac.th

นายชูสม กุลานุจารี

ตอ 108

chusom@g.swu.ac.th
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สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
ผศ.ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.นัทธพัชร นอยสวัสดิ์
อ.ดร.ณพงศ หอมแยม
อ.บุษยมาศ มาลยมาน
อ.ดร.กฤตวิทย กฤตมโนรถ
เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
น.ส.สุนันท คำหอม
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
อ.ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร
อ.ดร.พรพิมล พจนาพิมล
ผศ.ดร.ศีมาศ ประทีปะวณิช
ผศ.ดร.ธนกฤต ใจสุดา
อ.ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
อ.ดร.พรนารี ชัยดิเรก
อ.พรทิพย ธรรมจริยาพันธุ
อ.ณัฐวดี ศรีคชา
อ.ณิรชญา จังติยานนท
อ.ปติกมล นพเกตุ
อ.ตอพงษ ลิ่มลัญจกร
เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
นายสิทธิชัย เทพรส

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

15107
ตอ 144
15107
ตอ 144
15107
ตอ 144
15107
ตอ 144
15107
ตอ 144

02-649-5499

supawit@g.swu.ac.th

02-649-5499

natthapat@g.swu.ac.th

02-649-5499

napongh@g.swu.ac.th

02-649-5499

budsayamas@g.swu.ac.th

02-649-5499

krittarwit@g.swu.ac.th

15107
ตอ 144

02-649-5499

sunanpu@g.swu.ac.th

ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143
ตอ 143

yongyuthp@g.swu.ac.th
pornpimol@g.swu.ac.th
simart@g.swu.ac.th
thanakit@g.swu.ac.th
suebsais@g.swu.ac.th
pornnaree@g.swu.ac.th
porntipt@g.swu.ac.th
nattawadees@g.swu.ac.th
nirachaya@g.swu.ac.th
pitikamol@g.swu.ac.th
torpong@g.swu.ac.th

ตอ 143

sittichait@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
หัวหนาสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน
ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

15101

02-649-5498

sittidech@g.swu.ac.th

02-649-5498

sathit@g.swu.ac.th

02-649-5498

panomsaks@g.swu.ac.th

02-649-5498

vivatpha@g.swu.ac.th

02-649-5498

ina@g.swu.ac.th

02-649-5498

denpong@g.swu.ac.th

ตอ 125
รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

15101
ตอ 125

ผศ.พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์

15101
ตอ 125

รศ.วิวัฒน ปญญาตระกูล

15101
ตอ 125

ผศ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท

15101
ตอ 125

อ.ดร.เดนพงษ วงศาโรจน

15101
ตอ 125

อ.ดร.สมพงษ ลีระศิริ

15101

sompongle@g.swu.ac.th

ตอ 125
อ.สุพจน ศิริรัชนีกร

15101

02-649-5498

supoj@g.swu.ac.th

02-649-5498

pissarav@g.swu.ac.th

02-649-5498

sirinat@g.swu.ac.th

ตอ 125
อ.ดร.พิศรวัส ภูทอง

15101
ตอ 125

เจาหนาที่ประจำสาขา
น.ส.สิรินาฎ มูลเมือง

15101
ตอ 125
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิชาศิลปศึกษา
หัวหนาสาขาวิชาศิลปศึกษา
อ.ดร.ตรีวิทย พิจิตรพลากาศ

15154

02-649-5503

triwit@g.swu.ac.th

02-649-5503

chakapon@g.swu.ac.th

02-649-5503

lertsiri@g.swu.ac.th

02-649-5503

sektan@g.swu.ac.th

02-649-5503

nuttida@g.swu.ac.th

02-649-5503

suchartth@g.swu.ac.th

02-649-5503

kornkanok@g.swu.ac.th

02-649-5502

ruksiney@g.swu.ac.th

02-649-5502

dharakorn@g.swu.ac.th

ตอ 129
ผศ.ดร.จักรพงษ แพทยหลักฟา

15154
ตอ 129

ผศ.ดร.เลิศศิริร บวรกิตติ

15154
ตอ 129

อ.ดร.อธิพัชร วิจิตสถิตรัตน

15154
ตอ 129

อ.ดร.ณัฐธิดา ภูจีบ

15154
ตอ 129

อ.สุชาติ ทองสิมา

15154
ตอ 129

เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
นางกรกนก ปนละมัย

15154
ตอ 129

สาขาวิชานาฏศิลป
หัวหนาสาขาวิชานาฏศิลป
ผศ.ดร.รักษสินี อัครศวะเมฆ

15122
ตอ 128

ผศ.ดร.ธรากร จันทนะสาโร

15122
ตอ 128

ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

12096

rawiwan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปยวดี มากพา

11174

piyawadee@g.swu.ac.th

ตอ 135
อ.ดร.ฐาปนีย สังสิทธิวงศ

15122
ตอ 128

02-649-5502

thapanees@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

อ.ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ

ภายใน
12057

อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ

15969

02-649-5004

prattana@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุรีรัตน จีนพงษ

15122

02-649-5502

sureeratc@g.swu.ac.th

02-649-5502

pleansiri@g.swu.ac.th

15122

02-649-5502

narisara@swu.ac.th

15122

02-649-5502

wannapatp@g.swu.ac.th

darinee@g.swu.ac.th

ตอ 128
อ.ชิตพล เปลี่ยนศิริ

15122
ตอ 128

อ.ภัสชล พลเจริญ
เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
น.ส.วันทนภัส ผจญทรพรรค

ตอ 128
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หัวหนาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
อ.ดร.สทาศัย พงศหิรัญ

ตอ 117

sathasai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กิตติกรณ นพอุดมพันธุ

ตอ 111

kittikornn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พันธุชนะ สุนทรพิพิธ

ตอ 117

panchana@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธนะพัฒน พัฒนกุลพิศาล

ตอ 117

thanaphatp@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธัญญรัตน ประดิษฐแทน

ตอ 117

thanyaratp@g.swu.ac.th

อ.ดร.เศรษฐสิริ นิรันดร

ตอ 117

setsiri@g.swu.ac.th

อ.อภิรัตน แกวกัน

ตอ 117

aphirat@g.swu.ac.th

ตอ 117

panneehas@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
น.ส.พรรณี ฮาเซะ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
หัวหนาสาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล
ผศ.ดร.สิชฌนเศก ยานเดิม

15329

02-649-5507

sitsakey@g.swu.ac.th

02-649-5507

prapansak@g.swu.ac.th

ตอ 127
ผศ.ดร.ประพันธศักดิ์ พุมอินทร

15329
ตอ 127
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ผศ.ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
ผศ.ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ผศ.กฤษณ วิกรวงษวนิช
อ.วาทิต สุวรรณสมบูรณ
อ.ดร.วิภาต วิบูลยภาณุเวช
อ.ดร.ปวัตนชัย สุวรรณคังคะ
เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
นายกนกศักดิ์ ชมศิริ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
หัวหนาสาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
ผศ.ดร.วีระ พันธุเสือ
ผศ.เมธี พันธุวราทร
รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย
ผศ.ดร.รุจี ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ จำนงคสาร
ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ

ที่ทำงาน

e - mail

ภายใน
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127
15329
ตอ 127

ภายนอก/DID
02-649-5507

15329
ตอ 127

02-649-5507

kanoksak@g.swu.ac.th

15108
ตอ 126
15108
ตอ 155
15108
ตอ 126
15108
ตอ 126
15108
ตอ 126
15108
ตอ 126

02-649-5500

veerap@g.swu.ac.th

02-649-5500

matee@g.swu.ac.th

02-649-5500

manopwis@g.swu.ac.th

02-649-5500

rujee@g.swu.ac.th

02-649-5500

surasakja@g.swu.ac.th

02-649-5500

tepika@g.swu.ac.th

janida@g.swu.ac.th

02-649-5507

chanick@g.swu.ac.th

02-649-5507

nuttikas@g.swu.ac.th

02-649-5507

krit@g.swu.ac.th

02-649-5507

wathit@g.swu.ac.th

02-649-5507

wipart@g.swu.ac.th

02-649-5507

143

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

เจาหนาที่ประจำสาขาวิชา
น.ส.นิศากร อุสาพรหม

15108

02-649-5500

nikhon@g.swu.ac.th

ตอ 126
ศูนยการเรียนรูศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผศ.ดร.ฌานิก หวังพานิช

ตอ 134

chanick@g.swu.ac.th

อ.กษิดเดช เนื่องจำนงค

ตอ 159

kasidesh@g.swu.ac.th
phunchita.detkhrut@g.swu.ac.th

อ.พัณณชิตา เดชครุธ
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร

ตอ 148

natthawuts@g.swu.ac.th

นายภัคพล เมฆสุวรรณ

ตอ 154

pakkhaphol@g.swu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-260-0124
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.รุงทิวา แยมรุง

15599

02-649-5291

rungtiwa@g.swu.ac.th

15534

02-649-5276

laddad@g.swu.ac.th

15506

02-649-5292

naramon@g.swu.ac.th

15282

02-649-5295

suppawan@g.swu.ac.th

15564

02-649-5300

wanphenp@g.swu.ac.th

15572

02-649-5285

chananporn@g.swu.ac.th

15639

02-649-5306

chanidam@g.swu.ac.th

เลขาหนาหองคณบดี
น.ส.ลัดดา ดีอินทร
รองคณบดีฝายพัฒนาและสื่อสารองคกร
อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ
รองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
อ.ดร.อดิสรณ เรืองกิจจานันท
ผูชวยคณบดีฝายมาตรฐานและประสบการณวิชาชีพครู
อ.ดร.ชนันภรณ อารีกุล
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

15564

02-649-5300

wanphenp@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและบริการชุมชน
ผศ.ดร.ภานุวัฒน ศิรินุพงศ

15288

panuwats@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายแผนงานและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.อาทิตย โพธิ์ศรีทอง

15534

02-649-5276

arethit@g.swu.ac.th

15639

02-649-5306

kanokpornv@g.swu.ac.th

15507

02-649-5262

prapapha@g.swu.ac.th

15534

02-649-5276

laddad@g.swu.ac.th

15559

02-649-5283

wanwisa@g.swu.ac.th

น.ส.คำนึง ทองคำสุข

15519

02-649-5267

kamnug@g.swu.ac.th

นางสุปราณี หงษขาว

11125

นายวรพจน

15505

ผูชวยฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร
น.ส.ประภาพรรณ ศรีหาญ
งานบริหารและธุรการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.ลัดดา ดีอินทร
นางวรรณวิสา เกลี้ยงเกลา

(ทรัพยากรบุคคล)

สมภักดี

supraneeh@g.swu.ac.th
02-649-5261

worapot@g.swu.ac.th

นายรัตนพล จอนสูงเนิน

11125

rattanaphon@g.swu.ac.th

นายมงคล ใจกวาง

11125

mongkhonc@g.swu.ac.th

นายจักรรัจน พุฒเจริญ

(งานโสตทัศนูปกรณ)

15281

02-649-5254

jakarat@g.swu.ac.th

15580

02-649-5881

kavink@g.swu.ac.th

15580

02-649-5881

Sirat@g.swu.ac.th

งานประชาสัมพันธ
นายกวิน กมลาศวิน
งานสารานุกรมศึกษาศาสตร
นายศิรัส อรรถศิริ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.อาทิชล จันทรหอม

15598

02-649-5288

arthichon@g.swu.ac.th

น.ส.มณฑกานต ฉิมเกิด

15524

02-649-5269

monthakan@g.swu.ac.th

นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์

11122

nipatpu@g.swu.ac.th

นางอัญชนา ชมดง

11131

aunchana@g.swu.ac.th

น.ส.อรวรรณ เกาะกาเหนือ

15509

02-649-5263

orrawank@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีฐาณวัฒน ธนกรจรัสโรจน (เพชรในตม)

15597

02-649-5287

thanawatt@g.swu.ac.th

15509

02-649-5263

orrawank@g.swu.ac.th

15509

02-649-5263

somwan@g.swu.ac.th

วิเทศสัมพันธ
น.ส.อรวรรณ เกาะกาเหนือ
วิจัยและวารสาร
น.ส.สมวรรณ เอี่ยมวิจิตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
นายธนภูมิ สุนาถวนิชยกุล

11123

thanabhum@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
น.ส.บุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ

15525

02-649-5255

supapronl@g.swu.ac.th

น.ส.สุรอยา เงินเหรียญ

15525

02-649-5270

suroya@g.swu.ac.th

น.ส.เมวิกา บุญทอง

15525

02-649-5270

mayvika@g.swu.ac.th

น.ส.กุลธิดา จอดนอก

15527

02-649-5272

kultidaj@g.swu.ac.th

นายวันชัย

15527

02-649-5272

wanchaiy@g.swu.ac.th

15527

02-649-5272

parichatn@g.swu.ac.th

การเงิน

พัสดุ
เยาวทุม

น.ส.ปาริฉัตร นอกตาจั่น
นโยบายและแผน
น.ส.รัชญา เมฆวัฒน

11124

rachaya@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ
หัวหนางานพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ
น.ส.สิริมา สุขขี

15579

sirimasu@g.swu.ac.th

น.ส.เพาพะงา จิตตสวาสดิ์

15579

poupanga@g.swu.ac.th

นส.กมลาภรณ สิทธิจันทร

15579

kamalaporns@g.swu.ac.th

นายศิรัส อรรถศิริ

15580

02-649-5881

Sirat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล

15564

02-649-5300

suppawan@g.swu.ac.th

อ.ดร.รังรอง สมมิตร

15185

อ.ดร.สุชนินธ บัณฑุนันทกุล

15192

02-649-5248

suchanin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

15434

02-649-5866

Kittickai@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

15147

02-649-5298

duangjais@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรินทร โพนนอย

15278

02-649-5862

warintorn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อาทิตย โพธิ์ศรีทอง

15434

02-649-5866

arethit@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย

15278

02-649-5862

sumaleech@g.swu.ac.th

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
rungrongs@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุธาวัลย หาญขจรสุข

suthawan@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์

15564

02-649-5300

sunee-h@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี

15564

02-649-5300

chommanad@g.swu.ac.th

อ.สมปอง ใจดีเฉย

sompong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.รุงอรุณ โรจนรัตนาดำรง ไชยศรี

rungarun@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภวรรรณ สัจจพิบูล

15564

02-649-5300

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง

suppawan@g.swu.ac.th
wanphenp@g.swu.ac.th

อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์

kasineek@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ

15564

02-649-5300

sunisasu@g.swu.ac.th

อ.ดร.อดิสรณ เรืองกิจจานันท

15564

02-649-5300

adisornru@g.swu.ac.th
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อ.รุจน ชา

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

15561

e - mail
ruj@g.swu.ac.th

อ.ดร.สมสุดา มัธยมจันทร

somsudam@g.swu.ac.th

อ.กณิการ พงศพันธุสถาพร

kanikap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ลัดดา หวังภาษิต

laddaw@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ

15129

02-649-5843

Mr. Lawrence Honkiss Platon

voravoot@g.swu.ac.th
lawrence@g.swu.ac.th

อ.ดร.นันทิณา นิลายน

nantina@g.swu.ac.th

อ.คงขวัญ ทิพยอักษร

kongkhwan@g.swu.ac.th

อ.ชิษณุพงศ อินทรเกษม

15564

02-649-5300

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล

chisanupong@g.swu.ac.th
suwichaw@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นายศิรัส อรรถศิริ

15580

02-649-5881

Sirat@g.swu.ac.th

น.ส.สมฤทัย หัตถา

15597

02-649-5287

somruitai@g.swu.ac.th

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ

15506

02-649-5292

naramon@g.swu.ac.th

อ.ดร.ร.อ.อภิธีร ทรงบัณฑิตย

15536

02-649-5278

apitee@g.swu.ac.th

อ.ดร.สมบูรณ บูรศิริรักษ

15536

02-649-5278

somboonb@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

15537

02-649-5839

theeraphab@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จันทรัศม ภูติอริยวัฒน

15536

02-649-5278

Jantarat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล

15537

02-649-5839

taweesil@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จตุพล ยงศร

15268

02-649-5251

chatupol@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.จักรกฤษณ โปณะทอง

15264

02-649-5250

chakritp@g.swu.ac.th

15505

02-649-5261

worapot@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
นายวรพจน สมภักดี
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
หัวหนาภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
รศ.ดร.พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์

15543

02-649-5846

patcharapom@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน

15543

02-649-5846

pasana@g.swu.ac.th

รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

15543

02-649-5846

monthira@g.swu.ac.th

อ.ดร.นฤมล พระใหญ

15543

02-649-5846

narnimon@g.swu.ac.th

รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี

15543

02-649-5846

skoswugued@g.swu.ac.th

อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล

15543

02-649-5846

kanchit@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ

15543

02-649-5846

thammachot@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภารดี กำภู ณ อยุธยา

15543

02-649-5846

paradeek@g.swu.ac.th

อ.ดร.อสมา คัมภิรานนท

15543

02-649-5846

asma@g.swu.ac.th

15597

02-649-5287

somruthai@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
น.ส.สมฤทัย หัตถา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย

15581

rattapol@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง

11458

ritticha@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ

15580

02-649-5873

nutteerat@g.swu.ac.th

12591
ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

15580

02-649-5881

khwanying@g.swu.ac.th

อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ

15506

02-649-5292

naramon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.แจมจันทร ศรีอรุณรัศมี

15580

02-649-5881

jaemjan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์

15580

02-649-5881

kanokphon@g.swu.ac.th

อ.ดร.นิพาดา ไตรรัตน

15580

02-649-5881

nipada@g.swu.ac.th

อ.สุภโชค เรืองศรี

15580

02-649-5881

supachokr@g.swu.ac.th

15580

02-649-5881

kavink@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
นายกวิน กมลาศวิน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
หัวหนาภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
อ.โอภาส สุขหวาน
15287
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน ศิรินพุ งศ
15288
อ.ปวัฒวงศ บำรุงขันธ
อ.วาที่รอยตรีภุชงค จันทรจิระ
ธุรการภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
น.ส.ปาริฉัตร นอกตาจั่น
15597
ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
หัวหนาภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข
15552
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน
15552
รศ.ดร.อิทธิพัทธ สุวทันพรกูล
15552
ผศ.ดร.วิไลลักษณ ลังกา
15552
ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
15555
ผศ.ดร.มนตา ตุลยเมธาการ
15552
ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค
15552
ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา
15552
ธุรการภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
น.ส.ปาริฉัตร นอกตาจั่น
15597
ภาควิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต
ผศ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ
15574
อ.ดร.ชไมพร ดิสถาพร
15574
ผศ.ดร.สุมลนิตย เกิดหนุนวงศ
15573
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ
15574
ผศ.ดร.พรใจ ลี่ทองอิน
15519
อ.ดร.ชนันภรณ อารีกุล
15572
อ.ดร.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
15572
ธุรการภาควิชาการศึกษาผูใหญ
นายวรพจน สมภักดี
15505

ภายนอก/DID

e - mail

02-649-5256

ophast@g.swu.ac.th
panuwats@g.swu.ac.th
pawatwong@g.swu.ac.th
puchongc@g.swu.ac.th

02-649-5287

parichatn@g.swu.ac.th

ornuma@g.swu.ac.th
ong-art@g.swu.ac.th
san@g.swu.ac.th
wilailakl@g.swu.ac.th
surachaim@g.swu.ac.th
ranida@g.swu.ac.th
panidam@g.swu.ac.th
taviga@g.swu.ac.th
02-649-5287

parichatn@g.swu.ac.th

02-649-5861
02-649-5861
02-649-5859
02-649-5861
02-649-5267
02-649-5285
02-649-5285

gumpanat@g.swu.ac.th
chamaiporn@g.swu.ac.th
sumolnit@g.swu.ac.th
mingkwan@g.swu.ac.th
porngai@g.swu.ac.th
chananporn@g.swu.ac.th
Eakapum@g.swu.ac.th

02-649-5261

worapot@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 086-895-1616
โทรศัพท/โทรสาร

15632

02-649-5290

15639

02-649-5306

ผศ.ดร.ประพิมพพงศ วัฒนะรัตน

15639

02-649-5306

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ

15639

02-649-5306

ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ

15639

02-649-5306

kanokpornv@g.swu.ac.th

อ.ดร.พัชรีวรรณ คุณชื่น

15631

02-649-5289

patchreewan@g.swu.ac.th

อ.ดร.ฑมลา บุญกาญจน

15631

02-649-5289

Tamala@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชนิดา มิตรานันท

15639

02-649-5306

chanidam@g.swu.ac.th

อ.จีรพัฒน ศิริรักษ

15639

02-649-5306

cheerapat@g.swu.ac.th

15639

02-649-5306

kamolchanokg@g.swu.ac.th

15428

02-649-5304

sirimasu@swu.ac.th

ผูอำนวยการศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ
prapimpongw@g.swu.ac.th

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นางกมลชนก บุญอุปถัมภกุล
หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม
ผูควบคุมหอพัก
น.ส.สิริมา สุขขี
คณะเศรษฐศาสตร
ชั้น 13 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000 ตอ 15550
โทรศัพท 02-169-1004
โทรสาร 02-169-1005
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
รศ.ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม
รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ

or-tip@g.swu.ac.th

12254

sivalap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลยวัฒน
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

polpat@g.swu.ac.th

อ.ดร.พลพัธน โคตรจรัส
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิจัย

suppanunta@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศุภนันทา รมประเสริฐ
ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย

suwimonh@swu.ac.th

ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร

danait@g.swu.ac.th

อ.ดร.ดนัย ธนามี
ผูชวยคณบดีศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ

kaveepot@swu.ac.th

อ.ดร.กวีพจน สัตตวัฒนานนท
สำนักงานคณบดี
รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
12226

sirikarnk@g.swu.ac.th

น.ส.อภิวันท สิ้มศรีสุข

12229

apiwan@g.swu.ac.th

นายณัฐกร ตุยทา (ธุรการ)

15550

น.ส.ชนกนาถ ทองบุญ

12234

chanoknart@g.swu.ac.th

12228

wanidakoe@g.swu.ac.th

น.ส.ชาลิณี กรแกว

12253

chalineek@g.swu.ac.th

น.ส.ณัฐนิกา บุญที่สุด

12225

natnika@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริกาญจน กิตติชยานนท
งานบริหารและธุรการ

02-649-5156

nattakornt@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
นางวนิดา หมื่นอักษร
นักวิชาการเงินและบัญชี

152

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.จุฑามาศ ฉํ่าศิริ

12251

jutamasc@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณิภา ญาติเสมอ

12232

wannipay@g.swu.ac.th

น.ส.วิชุตา อดุลยวัฒนกุล

12233

wichutaa@swu.ac.th

นายจักรทิพย กลับแสง

12230

jaktip@g.swu.ac.th

นางศิริพร ชวยอุปการ
นายธันยธรณ วัลไพจิตร

12231
12256

siripornso@g.swu.ac.th

นักวิชาการศึกษา

thunyathorn@g.swu.ac.th

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
หัวหนาสาขาเศรษฐศาสตร
ผศ.ดร.อดุลย ศุภนัท

adulsu@g.swu.ac.th

คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร
รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน
ผศ.ดร.จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล
ผศ.ดร.สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
ผศ.รวิพรรณ สาลีผล

chompoonuh@swu.ac.th
jirawatj@g.swu.ac.th
saree@swu.ac.th
ravipan@g.swu.ac.th

อ.ทิพยวิมล วงศรัตนชัย

thipwi@swu.ac.th

ผศ.ดร.รัชพันธุ เชยจิตร

ratchapan@swu.ac.th

ผศ.ดร.TAM BUI THI MINH

buithiminh@swu.ac.th

ผศ.ดร.นันทรัตน ตั้งวิฑูรธรรม

nantaratt @swu.ac.th

ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ
ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
อ.สุทธิดา พลายงาม

peerat@g.swu.ac.th
nattayapr@g.swu.ac.th
sutidap@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณะสังคมศาสตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-258-4116
สำนักงานคณบดี

ชั้น 3 อาคาร 11

สำนักงานคณบดี

อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 4 (สวนคณะสังคมศาสตร)

โทรสาร 02-664-4215
รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร
รศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต

15533

02-649-5150

cholvit@g.swu.ac.th

เลขานุการคณบดีคณะสังคมศาสตร
นางสรญา สวนสมัย

11743

sorayas@g.swu.ac.th

11738

lamson@g.swu.ac.th

11739

pajongsa@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริพัทย สังขสุนทร
รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร
อ.ดร.ลํ่าสัน เลิศกูลประหยัด
รักษาการแทนรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิจัยและการจัดการความรู
ผศ.กัลยาณี กุลชัย

15540

02-649-5152

kalyanee@g.swu.ac.th

15570

02-649-5162

tannikarn@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ผศ.ดร.ธันนิกานต สูญสิ้นภัย
รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

11761

sdabphet@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ
ผศ.ดร.ปกรณ เมฆแสงสวย

15540

02-649-5152

pakornm@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต
อ.จิตอุษา ขันทอง

11751

jitusa@g.swu.ac.th

11762

mui_mig@yahoo.com

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน
ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร
รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ

15566

02-649-5160

jirapornt@swu.ac.th

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป

15570

02-649-5162

poom@g.swu.ac.th

ผูอำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร
น.ส.นนทพร มีศิริ

11722

nonthaporn@g.swu.ac.th

11777

benjawans@g.swu.ac.th

11733

natticha@g.swu.ac.th

นายปยะพงษ ปนวีระ

11730

piyapong@g.swu.ac.th

น.ส.กัญญาภัค ชุมสกุล

11742

kunyapak@g.swu.ac.th

นายสมาน กะมะรินทร

11731

samarnk@swu.ac.th

นายศรสิงห หวานอารมย

11731

งานบริหารและธุรการ
น.ส.เบญจวรรณ สวางคง
งานสารบรรณ
น.ส.ณัฐณิชา พิมพนนท
งานการเจาหนาที่

งานอาคารสถานที่

งานถายเอกสาร โรเนียว และดิจิตอล
นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ

11732

somsakme@swu.ac.th

11734

prasertc@swu.ac.th

น.ส.หทัยรัตน จันทรมุกดา

11736

hathairatj@g.swu.ac.th

นายสุรพงษ ทรงเดช

11729

surpong@g.swu.ac.th

นายอนุพนธ คำปน

11724

anupon@g.swu.ac.th

น.ส.ณันธภัท พรมดวง

11737

aungsadan@g.swu.ac.th

น.ส.วราภรณ สุดออง

11735

warapornsud@g.swu.ac.th

งานยานพาหนะ
นายประเสริฐ จันทรพิมี
งานนโยบายและแผน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานคลังและพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ

11718

charat@swu.ac.th

นายประวิทย ปารวัณอาภาภัทร

11717

prawituv@swu.ac.th

น.ส.อัมพร ลวนทอง

11778

ampornl@swu.ac.th

น.ส.วศินี เหลียวพานิช

11716

wasineel@swu.ac.th

น.ส.รัศมี ศรีสุข

11719

ratsami@g.swu.ac.th

นายเอกชัย มณีนารถ

11720

ekkachaim@g.swu.ac.th

11722

nonthaporn@g.swu.ac.th

นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค

11725

benjamaskh@g.swu.ac.th

น.ส.นุชนาถ อุทัศน

11721

nutchanartu@g.swu.ac.th

11727

sininard@g.swu.ac.th

11728

amparat@g.swu.ac.th

นายกฤษณะ แกวสายทับ

11723

kritsana@g.swu.ac.th

นายภานุพงศ หิรัญรัตน

11726

panupongh@g.swu.ac.th

งานพัสดุ

งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.นนทพร มีศิริ
งานการเรียนการสอน / งานวิชาการ

งานกิจการนิสิต
น.ส.สินินาฏ ตรีเพ็ชร
งานบริการชุมชน
น.ส.อำภารัตน นวลทอง
งานโสตทัศนูปกรณ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ภาควิชาภูมิศาสตร
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 11765
02-649-5152
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
อ.ดร.สถาพร มนตประภัสสร

11764

sathaporn@g.swu.ac.th

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ

11768

wichaip@g.swu.ac.th

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

11765

kalyanee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน

11765

sawettac@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุรียพร นิพิฐวิทยา

11765

sureepornn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปกรณ เมฆแสงสวย

15540

02-649-5152

pakornm@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ

15540

02-649-5152

chudech@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุธาทิพย ชวนะเวสสกุล

11765

02-649-5152

sutatip@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธีรเวทย ลิมโกมลวิลาศ

11766

teerawate@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด

11769

chomchanok@g.swu.ac.th

อ.ดร.อสมาภรณ สิทธิ

15540

อ.ดร.ปริชาติ เวชยนต

11765

parichatw@g.swu.ac.th

อ.ดร.วุฒิชัย บุญพุก

11765

wuttichaib@g.swu.ac.th

น.ส.รัชนี ศรีวรรณะ

11765

ratchanees@g.swu.ac.th

น.ส.เอมอร นอยประดิษฐ

11765

aimon@g.swu.ac.th

หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
อ.ดร.ปยะนาถ อังควาณิชกุล

11759

piyanardu@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ

15566

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

11761

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ

15566

02-649-5152

asamaporn@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชา

ภาควิชาประวัติศาสตร
โทรศัพท 02-649-5160

02-649-5160

chakrit@g.swu.ac.th
sdabphet@g.swu.ac.th

02-649-5160

dome@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ

ภายใน
11762

ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง

11763

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

15566

02-649-5160

jirapornt@g.swu.ac.th

อ.พรพรรณ โปรงจิตร

15566

02-649-5160

pornpan@swu.ac.th

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

15566

02-649-5160

sanyache@g.swu.ac.th

อ.ญาณินี ไพทยวัฒน

15566

02-649-5160

yaninie@g.swu.ac.th

อ.ชิติพัทธ สุนทรสารทูล

15566

02-649-5160

chitiphat@g.swu.ac.th

นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร

15566

02-649-5160

sarawutp@g.swu.ac.th

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

15566

02-649-5160

nattapol@g.swu.ac.th

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยา
ผศ.ดร.หทัยรัตน บุณโยปษฎัมภ

15570

02-649-5162

hathairat@swu.ac.th

รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

15570

02-649-5162

jaruwank@swu.ac.th

รศ.ดร.ชลวิทย เจียรจิตต

15533

02-649-5162

cholvit@swu.ac.th

ผศ.ดร.ดลฤดี สุวรรณคีรี

15570

02-649-5162

donrudee@swu.ac.th

ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ

15570

02-649-5162

pairatb@swu.ac.th

รศ.ดร.ชญานิศวร โคโนะ

15570

02-649-5162

shayanisnwa@swu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน ไสยสมบัติ

15570

02-649-5162

petcharatsa@swu.ac.th

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป

15570

02-649-5162

poom@g.swu.ac.th

ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ

15570

02-649-5162

chaiwatchara@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ธันนิกานต สูญสิ้นภัย

15570

02-649-5162

tannikarn@swu.ac.th

อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

15570

02-649-5162

anchaleesu@swu.ac.th

อ.ดร.ประภาภรณ โรจนศิริรัตน

15570

02-649-5162

prapapornr@g.swu.ac.th

อ.ดร.อชิระ อุตมาน

15570

02-649-5162

achirau@g.swu.ac.th

อ.ดร.กฤติยา คันธโชติ

15570

02-649-5162

krittiyak@g.swu.ac.th

อ.ดร.รัฐสภา จุรีมาศ

15570

02-649-5162

rattasapa@g.swu.ac.th

nathaporn@g.swu.ac.th
chatichai@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชา

ภาควิชาสังคมวิทยา
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 15570,11744, 11745
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ที่ทำงาน

อ.ดร.วิศรุต สำลีออน

ภายใน
15570

อ.ดร.ศุภณัฐ พานา

ภายนอก/DID

e - mail

02-649-5162

wisaruts@g.swu.ac.th

15570

02-649-5162

supanut@g.swu.ac.th

อ.สิริภา สงเคราะห

15570

02-649-5162

siripa@swu.ac.th

อ.ปวินญาพัฒน วรพันธ

15570

02-649-5162

pawinyaphat@g.swu.ac.th

อ.จิณณวัตร เลิศประดิษฐ

15570

02-649-5162

jinnawat@g.swu.ac.th

อ.พิมพตะวัน จันทัน

15570

02-649-5162

pimtawan@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ภาควิชา
นายนพดล ชวยอุปการ

11744

noppadonc@g.swu.ac.th

น.ส.อริศรา นิ่มประเสริฐ

11745

arissaran@g.swu.ac.th

ภาควิชารัฐศาสตร
โทรสาร 02-649-5000 ตอ 11775, 11776
หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร
ผศ.ดร.ศิพิมพ ศรบัลลังก
ผศ.ดร.มาโนชญ อารีย

11775 - 6

sipim@swu.ac.th

11775 - 6

manocha@swu.ac.th

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค

11775 - 6

chulasak@swu.ac.th

ผศ.ดร.ปรีชญาณ นักฟอน

11775 - 6

preechayan@g.swu.ac.th

อ.ดร.กัลยา แซอั้ง

11775 - 6

kanyas@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ประพีร อภิชาติสกล

11775 - 6

prapee@swu.ac.th

อ.ดร.รุงฉาย เย็นสบาย

11775 - 6

rungchai@g.swu.ac.th

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

11775 - 6

rootsum@g.swu.ac.th

อ.ดร.กานตรวี วิชัยปะ

11775 - 6

kanrawee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐรุจ วงศทางสวัสดิ์

11775 - 6

nuttarute@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิราภรณ ดำจันทร

11775 - 6

jirapornd@g.swu.ac.th

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ

11775

panidat@g.swu.ac.th

น.ส.อภิสรา ใจกลา

11776

apisaraj@g.swu.ac.th

รปภ ชั้น 1 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล

15502

เจาหนาที่ภาควิชา

02-649-5146
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

โรงแรมสวูเทล ชั้น 16 -17 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล

e - mail
swutel@hotmail.com

โทรศัพท 02-169-1000
โทรสาร 02-169-1002
ผูจัดการโรงแรมสวูเทล
นายอนุนารถ พัฒนประสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 9
เว็บไซต

www.bas.swu.ac.th

Facebook www.facebook.com/basswu
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-169-1017
098-829-0098
โทรสาร 02-169-1013, 02-169-1015
โทรศัพทหมายเลขภายใน

15500

02-649-5143

15501

02-649-5145

รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

pajongsa@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายบริหาร
อ.ดร.ลํ่าสัน เลิศกูลประหยัด

lamson@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิจัย
รศ.ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล

thitinanc@g.swu.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.จรินทร จารุเสน

jarin@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ผศ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล

intaka@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและวิจัย
อ.จิตอุษา ขันทอง

jitusa@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

kanyakit@g.swu.ac.th

รักษาการแทนผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค

atchareeyas@g.swu.ac.th

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
น.ส.อัญญชิสา ภัทรศิริวรัชยา

11753

praneem@g.swu.ac.th

11753

praneem@g.swu.ac.th

11749

prisaha@g.swu.ac.th

11750

pokpong@g.swu.ac.th

11755

sirarut@g.swu.ac.th

น.ส.ศิรรัตน จิตรนพรัตน

11755

sirarut@g.swu.ac.th

น.ส.วัชราภรณ อักษรแหลม

11752

watcharaporna@g.swu.ac.th

11747

witun@g.swu.ac.th

11756

punyanut@g.swu.ac.th

11756

punyanut@g.swu.ac.th

11754

supawadeew@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการหัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.อัญญชิสา ภัทรศิริวรัชยา
งานธุรการและสารบรรณ
น.ส.ปฤษณา ทิพยสุวรรณ
งานทรัพยากรบุคคล
นายปกปอง คุมไทย
งานคลังและพัสดุหัวหนางานคลังและพัสดุ
น.ส.ศิรรัตน จิตรนพรัตน
งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ
นายวิฑูร หรรษา
งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.ปุณยนุช เรือนโนวา
งานวิชาการ
น.ส.ปุณยนุช เรือนโนวา
งานวิจัย/วารสาร
น.ส.สุภาวดี หวางเจริญศักดิ์
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานวิเทศสัมพันธ
น.ส.สุภาวดี หวางเจริญศักดิ์

11754

supawadeew@g.swu.ac.th

11756

punyanut@g.swu.ac.th

11748

sawitreeke@g.swu.ac.th

11757

jeraboon@g.swu.ac.th

11770

prapun@g.swu.ac.th

น.ส.ประพรรณ ดวงเพ็ชร

11770

prapun@g.swu.ac.th

น.ส.ณันธภัท พรมดวง

11770

aungsadan@g.swu.ac.th

11746

kamontip@g.swu.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.ปุณยนุช เรือนโนวา
งานกิจการนิสิต
วาที่รอยตรีหญิงสาวิตรี แกวสุวรรณ
งานโสตทัศนูปกรณ
นายจีระบุญ รอดกร
งานนโยบายและแผนหัวหนางานนโยบายและแผน
น.ส.ประพรรณ ดวงเพ็ชร
งานนโยบายและแผน/บริการวิชาการ

งานประชาสัมพันธ
น.ส.กมลทิพย ประสิทธิ์นราพันธุ
ระดับบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท 02-169-1016
หัวหนาศูนยการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

15500

02-649-5143

varintra@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ณักษ กุลิสร

15500

02-649-5143

aphirak@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ

15500

02-649-5143

shawanluck@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน

15500

02-649-5143

paiboona@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

15500

02-649-5143

nattaya@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ

15500

02-649-5143

supinyad@g.swu.ac.th

15500

02-649-5143

nuchama@g.swu.ac.th

อาจารยประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เจาหนาที่ประจำศูนยการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นางณุชมา เกาเอี้ยน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ระดับปริญญาตรี
โทรศัพท 02-169-1018
หัวหนาศูนยการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อ.ดร.เพชรรัตน จินตนุพงศ

15501

02-649-5145

phetcharat@g.swu.ac.th

อ.ดร.รสิตา สังขบุญนาค

15501

02-649-5145

supaporns@g.swu.ac.th

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

15501

02-649-5145

pajongsa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กาญณระวี อนันตอัครกุล

15501

02-649-5145

aubsorn@g.swu.ac.th

ผศ.ภัทราพร จิตรสรางบุญ

15501

02-649-5145

suwanee@g.swu.ac.th

อ.จิตอุษา ขันทอง

15501

02-649-5145

jitusa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล

15501

02-649-5145

intaka@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรินรำไพ รุงเรืองจิตต

15501

02-649-5145

warinrampai@g.swu.ac.th

อ.ดร.เพชรรัตน จินตนุพงศ

15501

02-649-5145

phetcharat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

15501

02-649-5145

santit@g.swu.ac.th

อ.ดร.ญาณพล แสงสันต

15501

02-649-5145

yanapol@g.swu.ac.th

อ.ดร.จรินทร จารุเสน

15501

02-649-5145

jarin@g.swu.ac.th

ผศ.อิสรีย กานตเรืองศิริ

15501

02-649-5145

petcharat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล

15501

02-649-5145

thitinanc@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กุลเชษฐ มงคล

15501

02-649-5145

kulachet@g.swu.ac.th

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการตลาด)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเงิน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม)
อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน

15501

02-649-5145

tanapoom@g.swu.ac.th

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค

15501

02-649-5145

atchareeyas@g.swu.ac.th

อ.ดร.นาฏอนงค นามบุดดี

15501

02-649-5145

nartanong@g.swu.ac.th

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ พรมสิทธิ์

15501

02-649-5145

sedtawat@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน

15501

02-649-5145

nattapatma@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม)
อ.ดร.ลํ่าสัน เลิศกูลประหยัด

15501

02-649-5145

lamson@g.swu.ac.th

รศ.สุพาดา สิริกุตตา

15501

02-649-5145

supadas@g.swu.ac.th

อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

15501

02-649-5145

kanyakit@g.swu.ac.th

อ.ดร.วสันต สกุลกิจกาญจน

15501

02-649-5145

Wasan@g.swu.ac.th

อ.ดร.พิชัย ภูสัมพันธ

15501

02-649-5145

pichaipu@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ประจำศูนยการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
น.ส.กมลทิพย ประสิทธิ์นราพันธุ

11746

kamontip@g.swu.ac.th

น.ส.ธนิษฐา คำนุชนารถ

11746

tanittha@@g.swu.ac.th

นายอุเทน กางกรณ

11746

อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทรศัพท 02-169-1018
อ.ดร.ณัฐิณี ฐานะจาโร

15501

02-649-5145

natinee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์

15501

02-649-5145

kangwan@g.swu.ac.th

อ.ดร.เบญจมาส สิริใจ

15501

02-649-5145

benchamas@g.swu.ac.th

อ.ดร.วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล

15501

02-649-5145

wanlapah@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภูธิป มีถาวรกุล

15501

02-649-5145

อ.ดร.พศิน วณิชยวรนันต

15501

02-649-5145
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

บัณฑิตวิทยาลัย

e - mail
grad@g.swu.ac.th

โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000
02-258-4119
โทรสาร 02-260-0132
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปญญาสกุล

15618

02-649-5061

chatchaie@swu.ac.th

15618

02-649-5061

sittipongw@g.swu.ac.th

รักษาการรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร.สิทธิพงศ วัฒนานนทสกุล
รักษาการรองคณบดีฝายวิชาการ
ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข

12429

sujittras@g.swu.ac.th

รักษาการรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.วราภรณ วิยานนท

waraporn@g.swu.ac.th

ผูอำนวยการสำนักงาน
นางศิริศศิธร กัญโส

15618

02-649-5061

sirisasi@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ/งานทุนและวิจัย
นางสมใจ บินยูซบ

12433

นางศิริศศิเกษม วิจิตร

15664

02-649-5064

jojo@g.swu.ac.th

น.ส.พรรษกร สระโกฏิ

15644

02-649-5062

phatsakorn@g.swu.ac.th

น.ส.อรทัย จันทรเขียว

15644

02-649-5062

aorathai@g.swu.ac.th

นายปรีชา ธานี

15664

02-649-5064

somjaib@swu.ac.th

งานบริการการศึกษา
หัวหนางานบริการการศึกษา
นายสมพร หัตถะกอง

12429

sompornh@swu.ac.th

งานวิชาการ
นางลำใย กรีหิรัญ

15646

02-649-5063

lamyai@swu.ac.th

15730

02-649-5067

metawee@g.swu.ac.th

งานทะเบียน/งานจบการศึกษา
น.ส.เมธาวี นุนคง
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานระบบ I - Thesis
นายสุกฤษฎิ์ สุวรรณทัต

12424

นายชัยรัตน รอดเคราะห

12427

chairat@swu.ac.th

ฝายจริยธรรมนิสิต
ฐิติยา คลายแกว

12430

รับนิสิตใหม
น.ส.ธนาวดี วรรณะ

12428

คอนเตอรบริการนิสิต

12411

งานโสตทัศนูปกรณและบัตรประจำตัวนิสิต
น.ส.ปฐณีย วัฒนกุล

12431

pattaneew@g.swu.ac.th

15731

suphaphorn@swu.ac.th

15731

sirinthorn@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ
หัวหนางานคลังและพัสดุ
นางสุภาภรณ วงษทน
งานการเงิน
น.ส.สิรินทร บาดกระโทก
งานพัสดุ
น.ส.ปนัดพร มีสมเสริฐ

15664

02-649-5064

panatporn@g.swu.ac.th

คณาจารยบัณฑิตวิทยาลัย
MR.SIMON MCIVER

12413

simonm@swu.ac.th

รศ.ดร.มารุต พัฒผล

12417

marutp@swu.ac.th

ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี

12420

danulada@swu.ac.th

ผศ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด

12423

khanitthas@swu.ac.th

ผศ.ดร.วัยวุฑฒ อยูในศิล

15698

ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

12438

สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ
หลักสูตรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ประธานหลักสูตรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

02-649-5065

waiyawut@swu.ac.th
jitra@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร
ประธานหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร
อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม

12425

pharichai@swu.ac.th

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

12421

kittikorns@swu.ac.th

ผศ.ดร.อมราพร สุรการ

12415

amaraporns@swu.ac.th

อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว

12422

chaiyut@swu.ac.th

ผศ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด

12423

khanitthas@swu.ac.th

อ.ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์

12416

อ.ดร.สุเมษย หนกหลัง
อ.ดร.พีรเดช ประคองพันธ
หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต
ประธานหลักสูตร ศศ.ม.จิตวิทยาประยุกต

ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

ศูนยพัฒนาศักยภาพมนุษย
โทรศัพท 02-204-1000
ประธานศูนยพัฒนาศักยภาพมนุษย
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

12416

jitra@swu.ac.th

เจาหนาที่
นางนันทนา วงศหาญ

12438

หองโครงการภาษาอังกฤษ
หัวหนาโครงการภาษาอังกฤษ
ผศ.ญาณิสา บูรณะชัยทวี

12418

yanisa@swu.ac.th

12414

athithan@g.swu.ac.th

เจาหนาที่ประจำโครงการฯ/สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ
น.ส.อธิษฐาน ทองทรัพย
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-259-2343
โทรสาร 02-259-2344
สำนักงานคณบดี/คณาจารย

11265

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผศ.ดร.นพดล อินทรจันทร

11252

noppadoli@g.swu.ac.th

11253

porawanp@g.swu.ac.th

11255

saowaluck@g.swu.ac.th

11254

srirath@g.swu.ac.th

11256

rinbun@g.swu.ac.th

11274

nathita@g.swu.ac.th

11258

pattaranun@g.swu.ac.th

11260

sittichaiw@g.swu.ac.th

11260

akekalak@g.swu.ac.th

11260

apichayaa@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.ดร.ปรวัน แพทยานนท
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.เสาวลักษณ พันธบุตร
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
อ.ดร.รินบุญ นุชนอมบุญ
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการเพื่อสังคม
อ.อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาสื่อและสื่อสารองคกร
อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.สิทธิชัย วรโชติกำจร
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและศิษยเกาสัมพันธ
อ.ดร.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย
ผูชวยคณบดีฝายเครือขายองคกร
อ.ดร.อภิชญา อังคะวิภาต
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทรศัพท 02-259-2343
โทรสาร 02-259-2344
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผูอำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นายวรทัศน วัฒนชีวโนปกรณ

11261

choompol@g.swu.ac.th

11262

ubonwanb@g.swu.ac.th

11267

sukunyasu@g.swu.ac.th

11265

sureesa@g.swu.ac.th

11251

wilawanm@g.swu.ac.th

11275

paveenasi@g.swu.ac.th

11275

teerapongbu@g.swu.ac.th

นายจิรพันธ บุญภา

11274

jiraphan@g.swu.ac.th

น.ส.สิรินภา ชาวกัณหา

11251

sirinapacha@g.swu.ac.th

11264

wirungrong@g.swu.ac.th

นายสาวิทธิ์ ปญญาสิทธิ

11263

sawit@g.swu.ac.th

นายสุทธิรักษ พรรณโภชน

11263

sutthiruk@g.swu.ac.th

น.ส.จุฑามาศ หลักเพชร

11263

Juthamas.aim@g.swu.ac.th

11273

jitpaporn@g.swu.ac.th

11270

chuleeporn@g.swu.ac.th

เลขาสำนักงานคณบดี
น.ส.อุบลวรรณ บุญบำรุง
หัวหนางานบริหารธุรการ / งานประกันคุณภาพการศึกษา
วาที่รอยตรีหญิงสุกัญญา สังสระนอย
งานสารบรรณ
น.ส.สุรี มวงศรี
งานบุคคล
น.ส.วิลาวัลย มวงพลับ
งานแผน
น.ส.ปวีณา ศิลาสุวรรณ
งานอาคารและสถานที่
นายธีรพงษ บุตรวงศ
งานบริการ

หัวหนางานคลังและพัสดุ
น.ส.วิรงรอง วองวิทย
งานพัสดุ

งานคลัง
น.ส.จิตภาพร เกษประดิษฐ
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.สุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
น.ส.ยลรวี ฉัตรศิริเวช

11269

yolawee@g.swu.ac.th

11269

nattanans@g.swu.ac.th

น.ส.เพียงออ ศรแกว

11266

piang-or@g.swu.ac.th

นายเอนก สังสระนอย

11268

anak@g.swu.ac.th

11266

smith@g.swu.ac.th

นายนิธิธัช จุลมกร

11271

nititouch@g.swu.ac.th

น.ส.ปทิตา มุทติ าภรณ

11271

patita@g.swu.ac.th

นายณัฐพลธ อิทธินิรันดร

11271

nuttapoli@g.swu.ac.th

นายสิทธิพัทธิ์ ไหลทวมทวีกุล

11271

sittipat@g.swu.ac.th

นายณภัทร สุบรรณพงษ

11271

napatsu@g.swu.ac.th

ผศ.อภิรพี เศรษฐรักษ ตันเจริญวงศ

11274

apirapee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

11274

srirath@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

11025

kritchanat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

11025

sasithony@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

11274

phatthira@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปรัชญา เปยมการุณ

11274

prachaya@g.swu.ac.th

อ.ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท

11274

kitisak@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชนญญา ชัยวงศโรจน

11274

chanonya@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ

11274

chatchada@g.swu.ac.th

อ.ดร.ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ์

11274

yukolwat@g.swu.ac.th

อ.อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน

11274

nathita@g.swu.ac.th

อ.สุภฆเณศร ชุณหศิริรักษ

11274

supkanate@g.swu.ac.th

งานวิชาการและวิจัย
น.ส.ณัฐนันท สุวงคษา
งานกิจการนิสิต

งานบริการวิชาการ
นายสมิทธ แยมสำราญ
งานคอมพิวเตอร

งานโสตทัศนูปกรณ

หัวหนาสาขานวัตกรรมการสื่อสาร
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หัวหนาสาขาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร
อ.ดร.อรรถศิษฐ พัฒนะศิริ
ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.ฐะนุพงศ ศรีกาฬสินธุ
อ.ดร.เสาวลักษณ พันธบุตร
อ.ดร.วรรณยศ บุญเพิ่ม
อ.ดร.อัญชนา กลิ่นเทียน
ผศ.ดร.วีระนันท คำนึงวุฒิ
อ.ดร.ฉัตรเมือง เผามานะเจริญ
อ.ดร.เบญจวรรณ อารักษการุณ
อ.ดร.ฐิศิรักน โปตะวณิช
อ.ดร.เอกลักษณ โภคทรัพยไพบูลย
อ.ดร.อภิชญา อังคะวิภาต
อ.พัชราภรณ วรโชติกำจร
อ.สิทธิชัย วรโชติกำจร
อ.ทิพภาวรรณ พลลองชาง
อ.ภูมิพัฒน ตันสุวรรณรัตน
หัวหนาสาขาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล
อ.ดร.หมอมหลวงอุสุมา สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.นพดล อินทรจันทร
ผศ.ดร.ปรวัน แพทยานนท
ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
อ.ดร.รินบุญ นุชนอมบุญ
อ.ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา
อ.ดร.ปลันลน ปุณญประภา
อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน
อ.อธิป เตชะพงศธร
อ.พัดชา อิทธิจารุกุล
หัวหนาศูนยนวัตกรรมและวิทยบริการ
อ.ดร.ปลันลน ปุณญประภา

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260
11260

attasitp@g.swu.ac.th
prama@g.swu.ac.th
thanupong@g.swu.ac.th
saowaluck@g.swu.ac.th
wannayos@g.swu.ac.th
unchana@g.swu.ac.th
weeranan@g.swu.ac.th
chatmuang@g.swu.ac.th
benjawanar@g.swu.ac.th
tisiruk@g.swu.ac.th
akekalak@g.swu.ac.th
apichayaa@g.swu.ac.th
patcharaporn@g.swu.ac.th
sittichaiw@g.swu.ac.th
thipphawan@g.swu.ac.th
phumiphat@g.swu.ac.th

11258
11252
11253
11258
11257
11256
11258
11258
11258
11258
11258

usuma@g.swu.ac.th
noppadoli@g.swu.ac.th
porawanp@g.swu.ac.th
sammiti@g.swu.ac.th
jaruwat@g.swu.ac.th
rinbun@g.swu.ac.th
apichetk@g.swu.ac.th
pilan@g.swu.ac.th
pattaranun@g.swu.ac.th
athip@g.swu.ac.th
padcha@g.swu.ac.th

11258

pilan@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-259-4754-5 , 02-260-2067
โทรสาร 02-260-2068
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ

12652

kanda@g.swu.ac.th

12657

sirinunp@g.swu.ac.th

11288

sutthanuch@g.swu.ac.th

12661

thanakorn@g.swu.ac.th

โทรศัพท 02-259-4752
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร
ผศ.ดร.สิรินันท พงศเมธีกุล
รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ
อ.ดร.ศุทธนุช วิริยะพินิจ
รองคณบดีฝายวิชาการ
อ.ธนากร ทองประยูร
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต
อ.ชื่นจิตต อธิวรกุล

chuenjet@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
ผศ.กริช ราชประสิทธิ์

12152

krich@g.swu.ac.th

12659

sarunyikha@g.swu.ac.th

ตอ 404

natedaow@g.swu.ac.th

ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
อ.ดร.ศรัญญิการ สรรคศภุ กิจ
สำนักงานคณบดี
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
น.ส.เนตรดาว ณ พัทลุง

11285
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ชุติกาญจน จิตรวีวงศ

ตอ 408

tawin@g.swu.ac.th

11284
น.ส.อภิชนา ชราเขต

ตอ 515
11293

apichana@g.swu.ac.th
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นักทรัพยากรบุคคล
นายภัคชนัญ ขายทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.กษิดิศ มณฑาทิพย
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ปารนันท พิทยาพล
น.ส.ธารีรัตน นพรดามนต
นายชาุ ลายมืองาม
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ชลลดา โชวพิทธพรชัย
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.พิมพใจ หลาแหลง
น.ส.มนฑิตา บำเรอจิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวุฒิชัย ยั่งยืน
นายเสรี ผลโรจนปญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายฉัตรชัย ผึ้งเนียม
ผูปฏิบัติงานชาง
นายพิลาสพล พิพัฒนเขมากร
พนักงานบริการ
น.ส.ธัญชนก ยุวานนท

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

12656

phakchanan@g.swu.ac.th

ตอ 402
11289

kasidit@g.swu.ac.th

11290
12663
ตอ 403
11287

paranant@g.swu.ac.th
thareerat@g.swu.ac.th
chayu@g.swu.ac.th

ตอ 406
11281

chonladas@g.swu.ac.th

ตอ 407
11283
11283

pimjail@g.swu.ac.th
montita@g.swu.ac.th

ตอ 517
11292
ตอ 516
11295

wuttichai@g.swu.ac.th

11288

chatchaip@g.swu.ac.th

ตอ 522
12653

pilasphol@g.swu.ac.th

ตอ 408
12658

thunchanoky@g.swu.ac.th

seri@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาการจัดการภาคบริการและการทองเที่ยว
หัวหนาสาขาการจัดการภาคบริการและการทองเที่ยว
อ.มาลิน เดชติศักดิ์

ตอ 304

malinde@g.swu.ac.th

11296
Aj.Anthony Reardon

ตอ 202

anthony@g.swu.ac.th

11300
Aj.Kamran Khan

ตอ 203

kamran@swu.ac.th

11301
Aj.David Hammond

ตอ 204

david@g.swu.ac.th

11302
Aj.Yan Zhao

ตอ 205

yan@swu.ac.th

11303
อ.ดร. พจนีย กมลรัตน

ตอ 206

potjanee@g.swu.ac.th

11286
อ.จักรี กษัตรีย

ตอ 208

chakri@g.swu.ac.th

11305
อ.ดร.ชุติอร ซาวีนี

ตอ 301

chution@g.swu.ac.th

11291
อ.ดร.ศุทธนุช วิริยะพินิจ

ตอ 303

sutthanuch@g.swu.ac.th

12651
อ.มาลิน เดชติศักดิ์

ตอ 304

malinde@g.swu.ac.th

11296
อ.ดร.ธฤษวรรณ อัมพรมหา

ตอ 305

talissawan@g.swu.ac.th

11297
อ.ฐณวุฒ ชุติพงศเดช

12655

thanavutd@g.swu.ac.th

อ.ธนวรรณ วรสิงห

ตอ 307

tanawanv@g.swu.ac.th

11298
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อ.สุพจน ชุณหโชติอนันต

ที่ทำงาน
ภายใน
ตอ 1010

ภายนอก/DID

e - mail
supotc@g.swu.ac.th

11299
อ.ดร.ศรัญญิการ สรรคศุภกิจ

ตอ 1004

sarunyikha@g.swu.ac.th

12659
AJ.Edmund Kwong Yin Tsang

ตอ1005

edmund@g.swu.ac.th

12660
อ.ดร.ชุติมา พลอยจันทรกุล

ตอ302

chutimap@g.swu.ac.th

12662
อ.ไกรวุฒิ นุชประมูล

15365

kraiwut@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภิสุดา แสงซื่อ

11294

Pisuda@g.swu.ac.th

อ.ดร.พรพรรณ รูปกลม

11304

phornphan@g.swu.ac.th

ศูนยภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 11 อาคารเรียนรวม Learning Tower
โทรสาร 02-260-3934
ศูนยภาษาและบริการวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.อุบลรัตน คมจิตร

12150

ubolratk@swu.ac.th

น.ส.วิไลลักษณ จันทรแผง

12151

wilailakch@g.swu.ac.th

12167

varinporn@g.swu.ac.th

อ.แจมจำรัส ดีพรอม

12166

jamjumrat@g.swu.ac.th

ผศ.กริช ราชประสิทธิ์

12152

krich@g.swu.ac.th

อ.แจมจำรัส ดีพรอม

12153

jamjumrat@g.swu.ac.th

อ.อาภาพร พืชพันธ

12154

apaporn@g.swu.ac.th

อ.เสาวลักษณ นวมสำราญ

12155

saowalukn@g.swu.ac.th

อ.อุรุวัณณ เขาจารี

12156

uruean@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรัมพาณ อินทรางกูร ณ อยุธยา

12157

warampa@g.swu.ac.th

อ.ชื่นจิตต อธิวรกุล

12158

chuenjet@g.swu.ac.th

นักวิชาการศึกษา
น.ส.วรินทรพร สุขเฟองฟู
หัวหนาศูนยภาษาและบริการวิชาการ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ผศ.ดร.เกรียงไกร วรรธนะเลาหะ

12159

kriangkrai@g.swu.ac.th

อ.ปฏฐยา ปญญาพร

12160

patthaya@g.swu.ac.th

อ.ดร.วชิรพงษ แหยมตุย

12161

wachirapong@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปนัดดา ประทุมรัตน

12162

panaddap@g.swu.ac.th

อ.เอกพล กำปงซัน

12163

ekapon@g.swu.ac.th

อ.ทัณฑิกา หวัง

12164

tuntiga@g.swu.ac.th

อ.ดร.ชลิดา เจนนพกาญจน

12165

chalida@g.swu.ac.th

อ.ดร.บุญนัดดา ชัยนาม

12168

boonnadda@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุภาพร กุลสิทธิบูรณ

12169

supapornku@g.swu.ac.th

อ.ดร.กรกฤช มีมงคล

12170

gornkrit@g.swu.ac.th

อ.ดร.พัทรีเซีย วิสเซอร

12171

patriciav@g.swu.ac.th

อ.ดร.สวรส ใจประสงค

12172

sawaros@g.swu.ac.th

Aj.Alan Platt

12173

alanp@g.swu.ac.th

อ.อาภากร ชมะวิต

15366

apakorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณปภัช เผดิมปราชญ

15367

napapach@g.swu.ac.th

Aj.Arezoo Adibeik

12156

arezoo@g.swu.ac.th

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ตอ 100

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000

21028

02-649-5643

โทรศัพท/โทรสาร องครักษ 037-395-344
โทรศัพท จังหวัดตาก 055-508-975-6
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูสมเด็จยา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แมแจม
โทรศัพท 053-268-667
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผศ.ดร.อารมย จันทะสอน

27395

aromj@g.swu.ac.th

15918

nirut@g.swu.ac.th

หนาหองคณบดี
นายนิรุตต คำลำ (องครักษ)
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองคณบดีฝายบริหาร
ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน

21028

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี

27390

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ

21028

02-649-5643

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ

21028

02-649-5643

02-649-5643

panaddal@g.swu.ac.th
boonthida@g.swu.ac.th
sasithon@g.swu.ac.th

โทรศัพท/โทรสาร 037-395-344
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
นายธนประสงค อยูพิศิษฐไตรวัติ

27393

thanaprasong@g.swu.ac.th

รักษาการแทนหัวหนางานบริหารและธุรการ
นายนิรุตต คำลำ

15918

nirut@g.swu.ac.th

น.ส.นัฏฐา พานิชสมัย

(บุคคล)

27391

nuttha@g.swu.ac.th

น.ส.ธนัญญา กลมเกลียว

(สารบรรณ)

น.ส.สาวิตรี ตรีนาค

(ฝายแผน)

27396
27394

Thananya@g.swu.ac.th
sawitree@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ

น.ส.สมฤทัย สมัยกุล

21028

02-649-5643

somruetai@g.swu.ac.th

21028

02-649-5643

pornvarin@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ
รักษาการแทนหัวหนางานคลังและพัสดุ
น.ส.พรวรินทร ทองเมืองหลวง
น.ส.ภัชรี เขียวสะอาด

(พัสดุ)

27392

นางวรางคณา ซับซอน

(การเงิน)

21028

phatcharee@g.swu.ac.th
02-649-5643

warangkanas@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา
รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.วันเพ็ญ กานอินทร

15919

น.ส.ธีรวรา สุวรรณศักดิ์

15919

น.ส.วรรณาภรณ ศรีชเู ปยม
นายธนประสงค อยูพศิ ิษฐไตรวัติ

15919
27393

wannaphorn@g.swu.ac.th
thanaprasong@g.swu.ac.th

น.ส.ลลิดา มูลเชื้อ

15919

lalida@g.swu.ac.th

wanphenk@g.swu.ac.th
teewara@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

จ.สระแกว
น.ส.สุปรานี กิ่งเกตุ

31002

supranee@g.swu.ac.th

นายประยูร เถื่อนทุง
จ.ตาก 055 -508-975-6

31002

prayoon@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริวรรณ มูลใจ

siriwon@g.swu.ac.th

นายอนุวัฒน ยั่งยืนชีวิต

anuraky@swu.ac.th
pimpaj@g.swu.ac.th

น.ส.พิมพา ใจปนทา
จ.เชียงใหม โทรศัพท 053-268-667
น.ส.สมพร อัศววรการ

somporna@g.swu.ac.th

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูสมเด็จยา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แมแจม
โทรศัพท 053-268-667
รักษาการแทนผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูสมเด็จยา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แมแจม
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลยมา
นายจีรเดช จานเกา

Siriwan@g.swu.ac.th
jeeradaj@swu.ac.th

นายสิงหา แซตึ๊ง

singhasa@swu.ac.th

นายมนัส ยิ่งวิทยาคุณ

manut@swu.ac.th

นายปยราช สมบัติ

piyaraj@swu.ac.th

นายอนันต สุขสันตฤทัย

anans@swu.ac.th

น.ส.ปทมา กุออ

pattamaku@swu.ac.th

น.ส.นอมจิต กอนเขื่อน

normjit@swu.ac.th

น.ส.ลัดดาวัลย มาเมือง

laddawanma@swu.ac.th

น.ส.พรสวรรค สุวรรณสันติชัย

pornsawans@swu.ac.th

ศูนยการจัดการภูมิสังคม
รักษาการแทนผูอำนวยการศูนยการจัดการภูมิสังคม
ผศ.ดร.บุญธิดา มวงศรีเมืองดี

27390

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วิบูลยมา

Siriwan@g.swu.ac.th
piphat@swu.ac.th

อ.พิพัฒน นวลอนันต
ผศ.ดร.อารมย จันทะสอน

boonthida@g.swu.ac.th

27395

aromj@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ศูนยการจัดการภูมิวัฒนธรรม
รักษาการแทนผูอำนวยการศูนยการจัดการภูมิวัฒนธรรม
อ.ปญญา ไวยบุญญา

21028

02-649-5643

panyawa@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน
ผศ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

panaddal@g.swu.ac.th

อ.ดร.ประภัสสร ยอดสงา

prapatsorn@swu.ac.th

อ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ

sasithon@g.swu.ac.th

jareeporn@swu.ac.th

ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย

suwichan@swu.ac.th

ศูนยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
รักษาการแทนผูอำนวยการศูนยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ผศ.ดร.จรีพร นาคสัมฤทธิ์

21028

02-649-5643

อ.ดร.ธนกร ขันทเขตต

jareeporn@swu.ac.th
thanakornk@g.swu.ac.th

อ.ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ

somsakhe@g.swu.ac.th

อ.ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

aruneep@g.swu.ac.th

ศูนยศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
รักษาการแทนผูอำนวยการศูนยศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
อ.ดร.ศศิธร โคสุวรรณ
อ.ดร.มนศักดิ์ มหิงษ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค
ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โทรศัพท 02-258-5685 , 02-258-5686
facebook - facebook.com/CCISWU
website : https://cci.swu.ac.th/

21028

02-649-5643

sasithon@g.swu.ac.th
manasak@g.swu.ac.th
cci@g.swu.ac.th
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คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค
ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี
รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร
อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดีฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย
อ.ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
สำนักวิชาสรางสรรค
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักวิชาการสรางสรรค
อ.ดร.สิทธิพงศ วงศไชยสุวรรณ
สำนักงาน
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
น.ส.ขนิษฐา สินสงวน
งานสารบรรณ
น.ส.พิลาสลักษณ ลือเลิศ
นายวุฒิเดช นาควิสุทธิ์
งานบุคคล
น.ส.พิลาสลักษณ ลือเลิศ
งานคลัง
น.ส.พรอุมา อินทนาคม
งานพัสดุ
นายไมเอก มาลากรณ
งานบริการการศึกษา
งานวิชาการ
น.ส.หทัยพันธน ชูชื่น
น.ส.ปยมาภรณ ภูหนองโอง
นายรังสิมันต ปองกัน

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

kageeporn@g.swu.ac.th
porngarm@g.swu.ac.th
koraklod@g.swu.ac.th
ravitep@g.swu.ac.th
nuddawadee@g.swu.ac.th

sittipong@g.swu.ac.th
12891-5
12895

karnitta@g.swu.ac.th

12892
12892

pilasluk@g.swu.ac.th

12892

pilasluk@g.swu.ac.th

12893

pornuma@g.swu.ac.th

12891

maiek@g.swu.ac.th

12892
12892
12892

hathaipan@g.swu.ac.th
piyamaphon@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานกิจการนิสิต
น.ส.หทัยพันธน ชูชื่น

12892

hathaipan@g.swu.ac.th

12893

janjira@g.swu.ac.th

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ

12892

siriwatch@g.swu.ac.th

นายสุรธี เกิดสินธุ

12892

suratee@swu.ac.th

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

12892

งานนโยบายและแผน
น.ส.จันทรจิรา อินทนาคม
เจาหนาที่ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี

kageeporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน

porngarm@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

thanat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.อมรมาศ กีรติสิน

amonmat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล

duangkha@g.swu.ac.th

อ.ดร.บงกช พิชัยกำจรวุฒิ

bongkotp@g.swu.ac.th

อ.ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง

bhuwadol@g.swu.ac.th

อ.ดร.พสุ เรืองปญญาโรจน

pasur@g.swu.ac.th

สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแตง

12892

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน

ravitep@g.swu.ac.th

อ.ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช

nuddawadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรฐ ทรัพยศรีสัญจัย

warot@g.swu.ac.th

อ.ดร.กนกวรรณ ใจหาญ
สาขาวิชาผลิตภัณฑสรางสรรค

kanakwan@g.swu.ac.th
12892

อ.ดร.สิทธิพงศ วงศไชยสุวรรณ

sittipong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ยศไกร ไทรทอง

yossakrai@g.swu.ac.th

อ.ดร.วิรุฬห วุฒิฤทธากุล

weroon@g.swu.ac.th

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
อ.ดร.กรกลด คำสุข
ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
ผศ.ดร.อรัญ วานิชกร

12892
koraklod@g.swu.ac.th
ravitep@g.swu.ac.th
aran@g.swu.ac.th
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สาขาวิชาการจัดการตราสินคาสรางสรรค

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

12892

ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี

kageeporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน

porngarm@g.swu.ac.th

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ผศ.ดร.ขจีพร วงศปรีดี

kageeporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.พองาม วีรุตมเสน

porngarm@g.swu.ac.th

ศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรคแหงประเทศไทย

12895

ผูอำนวยการศูนยอุตสาหกรรมสรางสรรคแหงประเทศไทย
น.ส.ธันยาภัทร ธัญอมรเวโรจน

thanyapatt@g.swu.ac.th

นายกิติศักดิ์ ตั้งใจดี

kitisakt@g.swu.ac.th

น.ส.ฉัตรลดา วรรณทอง

chatladda@g.swu.ac.th

วาที่รอยตรีหญิงมลฤดี วรรณฤทธิ์
สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-259-1822
ผูอำนวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
ผศ.ดร.ปฐมทัศน จิระเดชะ

11088

pathomthatch@g.swu.ac.th

11020

ajaree@swu.ac.th

11098

thanath@swu.ac.th

11084

kronusa@g.swu.ac.th

น.ส.กนกวรรณ ดาอํ่า

11089

kanokwand@g.swu.ac.th

น.ส.ชนัญชิดา วัฒนสุข

11085

chananchidaw@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
อ.ดร.ธนาธิป สุมอิ่ม
สำนักงานผูอำนวยการ สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
ผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการ
นางกรอุษา ศรีสุวรรณ
งานบริหารและธุรการ
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งานคลังและพัสดุ
นายนวัต จารุจินดา
น.ส.ศิรภัสสร ดาราวงษ
งานนโยบายและแผน
นายปกรณ แตงเพียร
ฝายบริหารจัดการวิจัย
หัวหนาฝายบริการจัดการวิจัย
นางจิตรลดา สมรูป
น.ส.รัตนาพร จิตรนพรัตน
นายสุทัศนัยน ขอมธิดา
น.ส.ธิดาวัลย โชติวรวรรณ
ฝายบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
น.ส.นิยดา รุงเรืองผล
น.ส.พิราวรรณ ธงสวัสดิ์
น.ส.รวีวรรณ วรรณจันทร
น.ส.เกษชล กองสุขิตกุล
น.ส.สาธิดา พงษศิริเดช
ฝายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
หัวหนาฝายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
นายปยชาติ บุญเพ็ญ
งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
นางวัชรี ปญจพรผล
น.ส.แสงดาว เดือนแจม
น.ส.สุกัญญา ทิพงษ
งานวารสาร
นายนิพนธ ราชวุฒิ
งานความปลอดภัยทางชีวภาพ
น.ส.ศศิกรานต โลกานิล
งานการดำเนินงานตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
นายอานัตต ปนทอง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

11092
11090

nwat@g.swu.ac.th
sirapasond@g.swu.ac.th

11013

pakornt@swu.ac.th

11018
11017
11082
11096

chitrlada@g.swu.ac.th
rattanapornji@g.swu.ac.th
sutasanai@g.swu.ac.th
tidawanc@swu.ac.th

11015
11081
11016
11083
11095

niyadar@swu.ac.th
pirawan@g.swu.ac.th
raweewan@g.swu.ac.th
ketchol@g.swu.ac.th
sathida@g.swu.ac.th

11014

piyachatb@g.swu.ac.th

11019
11093
11087

watchareej@g.swu.ac.th
saengdao@g.swu.ac.th
sukanyati@g.swu.ac.th

11097

niponr@g.swu.ac.th

11094

sasikarn@swu.ac.th

11086

anutp@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-261-2096
โทรศัพทภายในสำนักงาน

15306

02-261-2096

ที่ปรึกษาดานวัฒนธรรมและพิธีการ
อ.จันทรทิพย ลิ่มทอง

15006

jantip@swu.ac.th

ผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ

15969

02-649-5004

prattana@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
pawatchai@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปวัตนชัย สุวรรณคังคะ
รองผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ

12057

darinee@g.swu.ac.th

12065

surachait@g.swu.ac.th

น.ส.พิจนันท ทองพรรณกุล

12056

pitjanan@g.swu.ac.th

น.ส.อุษณีย เลาเจริญ

12055

ussanee@g.swu.ac.th

12056

wiwats@g.swu.ac.th

นายสุรชัย ทุหมัด

12065

surachait@g.swu.ac.th

น.ส.ชนาพร กองจินดา

12065

chanaporn.mano@g.swu.ac.th

น.ส.ภทรพรรณ พืชเงิน

15306

patharaphan@g.swu.ac.th

นายสมภพ จันเพ็ง

15306

sompopj@swu.ac.th

สำนักงานผูอำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการ
นายสุรชัย ทุหมัด
งานการเงิน

งานพัสดุ
นายวิวัฑฒน สมตน
งานแผนพัฒนาคุณภาพองคการและบุคลากร

งานธุรการและสารบรรณ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ฝายบริหารหอจดหมายเหตุและศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย
หัวหนาฝายบริหารหอจดหมายเหตุและศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย
นายกฤศณัฏฐ ดิลกศิริธนภัทร

12064

kritsanat.diloksirithanapat@g.swu.ac.th

นายกฤศณัฏฐ ดิลกศิริธนภัทร

12064

kritsanat.diloksirithanapat@g.swu.ac.th

น.ส.ปภาวี ภูทาวัน

12064

paphawee@g.swu.ac.th

น.ส.สโรชา เมฆอรุณ

12064

sarochan@g.awu.ac.th

นายจาระไน ไชยโยธา

12063

Jaranai@g.swu.ac.th

นายปยุต ถิระสาโรช

12063

payut@g.swu.ac.th

งานบริหารหอจดหมายเหตุและศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย

งานบริหารพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ

งานบริการและประชาสัมพันธหอจดหมายเหตุและศูนยศิลปกรรมแหงประเทศไทย
น.ส.กิติยา ชูชมฉาย

12058

kitiyac@g.swu.ac.th

นายเอกมงคล แกวกลํ่า

12058

aekmongkol@g.swu.ac.th

12062

thanyapornr@g.swu.ac.th

น.ส.พิมพปพัชญ โรจนสังวร

12062

thanyapornr@g.swu.ac.th

น.ส.พิมนิภา ทรัพยวิริยะกุล

12060

pimnipa@g.swu.ac.th

น.ส.กนกนัจ บงกชศุภภา

12062

kanoknaj@g.swu.ac.th

น.ส.ธิศวรรณ สุริยะพันธ

12060

thisawan@g.swu.ac.th

นายภาณุมาศ พุกกลิ่น

12062

panumasp@g.swu.ac.th

ฝายบริการวิชาการและวิจัย
หัวหนาฝายบริการวิชาการและวิจัย
น.ส.พิมพปพัชญ โรจนสังวร
งานวารสารและวิจัย

งานบริการวิชาการ

อาคารประสานมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

16937
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-4482
รักษาการแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศธรรม

wanlaya@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ
รองผูอำนวยการฝายวิจัยและจัดการความรู
ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการนิสิต
สำนักงานผูอำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร 02-258-4482

17600

ผูอำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
นางกรรณิการ ศรีเกตุ

17611

kannikaso@g.swu.ac.th

17600

ackarapol@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ
นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ
งานบุคคล
นางสุพิมพชนก กิจสำเร็จ

17629

02-649-5178

supimchanok@g.swu.ac.th

งานการเงิน
น.ส.สุภชาดา รัตนะพิมล

17636

supachada@g.swu.ac.th

น.ส.แสงระวี ไทยแยม

17612

sangrawee@g.swu.ac.th

17621

kanika@g.swu.ac.th

งานพัสดุ
นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
งานบริการการวิจัยและการศึกษา
น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย

17614

นางกรรณิการ ศรีเกตุ

17611

02-649-5172

pichitra@g.swu.ac.th
kannikaso@g.swu.ac.th

งานคอมพิวเตอร
น.ส.วาสนา วงษเพชร

17625

02-649-5175

wassanaw@g.swu.ac.th

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.จุฑารัตน กิตติเขมากร

17637

jutarat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริการเอกสารทั่วไป
นางวริน สวาง

17600

warin@g.swu.ac.th

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

17601

surasakw@g.swu.ac.th

งานโสตทัศนูปกรณ
ส.อ.ณัฐชนน กาญจนวงศ

17634

natchanonk@g.swu.ac.th

งานยานพาหนะ

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
หัวหนาสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษชัยสกุล

numchai@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ

dusadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

17627

รศ.ดร.อังศินันท อินทรกำแหง

17624

02-649-5174

ungsinun@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ.ดร.อรพินทร ชูชม

17626

02-649-5176

narisarap@g.swu.ac.th
oraphin@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน

prateep@g.swu.ac.th

yuttanac@g.swu.ac.th
kanchanapa@g.swu.ac.th

Assistant Professor Dr.Kanu Priya Mohan

kanum@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ปยดา สมบัติวัฒนา

piyada@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศรัณย พิมพทอง
ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล
ผศ.ดร.พิชญาณี พูนพล
ผศ.ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ

saran@g.swu.ac.th
polthep@g.swu.ac.th
pitchayanee@g.swu.ac.th
thasuk@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นันทชัตสัณห สกุลพงศ

nanchatsan@g.swu.ac.th

อ.ดร.กอเกียรติ มหาวีรชาติกุล

korkiat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สุดารัตน ตันติวิวัทน

sudarattu@g.swu.ac.th

อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท

sittipornk@g.swu.ac.th

งานวิจัย
น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน
น.ส.กรวิกา กัปตพล

usa@g.swu.ac.th
kornwika@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพทมือถือ 088-874-3137
ผูอำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
อ.ดร.นวทรัพย พิชัยสามารถ

27601

ผูอำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
อ.ดร.นวทรัพย พิชัยสามารถ

27601

รองผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ.ดร.สมเสมอ ทักษิณ

somsamer@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
อ.พะเยาว ตองแกว

payao@g.swu.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
อ.พัชนา อินทรัศมี

phatchana@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหาร
อ.ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน

nattapont@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัย นิเทศ และฝกประสบการณ
อ.ดร.ภิญโญ วงษทอง

pinyo@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิชาการ
อ.ดร.เกวลิน งามพิริยกร

geawalin@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
อ.ศุภชัย ศรีนวล

supachais@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยฝายสงเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน
อ.ศิวัช ปรีเปรม

siwatp@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยฝายสื่อสารองคกรและเทคโนโลยี
อ.ดร.พชร พรสวรรค

pimpatchara@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการพิเศษ
อ.พรทิพย รุงเรือง

pornthipr@g.swu.ac.th
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ผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการ
นางกชกร เพชรัตน
รักษาการแทนหัวหนางานบริหารธุรการ
น.ส.ชนนิกานต ยังดี
รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน
นายภคมน สัมมานุช
หัวหนางานบริการการศึกษา
น.ส.ขวัญลดา ปลื้มคิด
โทรศัพทหมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ
ผูอำนวยการสำนักงาน
งานบริหารและธุรการ
งานพัสดุ / การเงิน
งานวิจัย
งานวิชาการ (ฝายประถมศึกษา)
งานวิชาการ (ฝายมัธยมศึกษา)
งานกิจการนักเรียน
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนปฐมวัย
อ.ทัศนัย สูงใหญ
อ.ฐิฏิพร อุดมคำ
อ.ไพลดา สังขทอง
อ.ศิวาภรณ ทองรุงเรืองชัย
อ.ประนอม พัดทอง
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทย
อ.อิศเรศ สุขชม
อ.วรฉัตร เดนสกุลประเสริฐ
อ.นิมลพรรณ ชาทองยศ
อ.สิริพงษ กาละพงษ
อ.จิตรวี อุทุมพร
อ.ชื่นกมล สุริวงษ
อ.กนกรัศม บุญฉัตรสุรีย

ที่ทำงาน
ภายใน
27607

ภายนอก/DID

e - mail

kachakorn@g.swu.ac.th
chonnikan@g.swu.ac.th
phakkamon@g.swu.ac.th

27605

thidawan@g.swu.ac.th

27607
27602
27603
27604
27605
27613
27606
tadsnai@g.swu.ac.th
thitipornu@g.swu.ac.th
pailada@g.swu.ac.th
siwapornth@g.swu.ac.th
pranomp@swu.ac.th
isaras@g.swu.ac.th
worachat@g.swu.ac.th
nimonphan@g.swu.ac.th
siripongk@g.swu.ac.th
jitrawee@g.swu.ac.th
chuenkamol@g.swu.ac.th
kanokrad@g.swu.ac.th
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อ.วิเชษฐชาย กมลสัจจะ

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail
wichetchay@g.swu.ac.th

อ.ชญานนท ชมดี
อ.สิทธินนท บุญสวยขวัญ
อ.ธรรมนูญ แสงสวาง
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมฯ
อ.ศิริพร พุทไธสงค

siripornpu@g.swu.ac.th

อ.วาสนา ตระการสุทธิศักดิ์

wassanat@g.swu.ac.th

อ.ณัฐพงษ ดูขึ่ง

nutthapongb@g.swu.ac.th

อ.ชมพูนุช วุนสุวรรณ

chompunat@g.swu.ac.th

อ.วัชพร แยมอิ่ม

wachaporn@g.swu.ac.th

อ.วาที่รอยตรีชิตณรงค บัวงาม

chitnarong@g.swu.ac.th

อ.ศิริพร หวังกุศล
อ.ยุทธพิชัย กระบิน
อ.วรพนิต ฉายเพชร
อ.ณัชภัส รุงเรือง
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร
อ.ชัชวิทย จำปา
อ.สุนารี รอดเจริญ

chatchawit@g.swu.ac.th
sunareer@g.swu.ac.th

อ.กนกกาญจน ทองประดับ

kanokkarnt@g.swu.ac.th

อ.ปนิดา นาจันทัด

panidanac@g.swu.ac.th

อ.ฉัตรพงษ มาชอบ

chatpongm@g.swu.ac.th

อ.นภาศิริ ฤกษนันทน

napasiri@g.swu.ac.th

อ.ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน

nattapont@g.swu.ac.th

อ.อรรถพันธ กำธร

athaphan@g.swu.ac.th

อ.ผกาทิพย เสาทองหลาง
อ.นวพันธ เถาะรอด
อ.นุชศรา กาเซ็ม
อ.เมธินีย สุดสวาท
อ.กฤตนุ วิเศษประสิทธิ์
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อ.สุชานันท ศรีแกว
อ.ศิวัช ปรีเปรม
อ.ณัฐพร แถมยิ้ม
อ.ตะวัญญา พรหมจันทร

suchanuns@g.swu.ac.th
siwatp@g.swu.ac.th
nuttaporn@g.swu.ac.th
tawanya@g.swu.ac.th

อ.นิรชา อํ่าประเวทย

niracha@g.swu.ac.th

อ.โพธิธรณ ครรชิตานุรักษ

potitorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.พชร พรสวรรค

pimpatchara@g.swu.ac.th

อ.จารุวรรณ กาฬภักดี

jaruwanka@g.swu.ac.th

อ.พัชนา อินทรัศมี

phatchana@g.swu.ac.th

อ.ปฐวี มูลภา
อ.สรเพชร สาลีกงชัย
อ.วรปรัชญ โกศลบวรกิจ
อ.โชฐิรส พลไชยมาตย
อ.ทิพยมาศ แบบอยาง
อ.พิมพกาญจน จันทรอัมพร
อ.สุพัตรา เสภัยยันต
อ.ณัฏฐา รังษี
อ.ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล
อ.ศุภวิชภ คณิตจินดา
อ.ธีรวัฒน พรศรีประเสริฐ
วาที่รอยตรี ดร.ศุภศิลป ภาษี
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาตางประเทศ
อ.ปฏิภาณ อึ้งเบญจไพศาล

patipanu@g.swu.ac.th

อ.ปยนุช รอดอัมพร

piyanuchr@g.swu.ac.th

อ.กิตติภา พุฒศิริ
อ.ปยวรรณ บุญรอดอยู
อ.อภิสิทธิ์ คำสี

kittipa@g.swu.ac.th
piyawanb@g.swu.ac.th
apisit@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ดร.มานิตา ศรีสิตานนท เหลืองกระจาง

manitasr@g.swu.ac.th

อ.พรทิพย รุงเรือง

pornthipr@g.swu.ac.th

อ.อภินันท ศรีแกว
อ.ฐิติรส สุขเจริญลาภ
อ.ธีรธนาบดี ภัทรธนสุวรรณ
อ.ชาญเดช เทียนทอง
อ.อุบลวรรณ ถิรชวลิต
อ.สโรชา ชูศรีชัย
อ.ดร.วิจิตรา เอมออง
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
อ.ศุภกิจ คำภิรมย

supakitk@g.swu.ac.th

อ.ติณณภพ มาลาพุด

tinnapop@g.swu.ac.th

อ.อรรควรรธน วีระเดโช

aukkawat@g.swu.ac.th

อ.เอกพล ถาวรเจริญ
อ.อมรรัตน กำมณี
อ.ชาครินทร ศิริสมบัติยืนยง
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนศิลปศึกษา
อ.ดร.พจณิชา ฤกษสมุทร

phojnicha@g.swu.ac.th

อ.เสกสรรค ชาทองยศ

seksanc@g.swu.ac.th

อ.อาฟนดี มะแซสาอิ

afundee@g.swu.ac.th

อ.ศุภชัย ศรีนวล

supachais@g.swu.ac.th

อ.จักรพงษ สมพร

chakkrapong@g.swu.ac.th

อ.ประสิทธิ์ ตึกขาว

prasitt@g.swu.ac.th

อ.ทัศนีย แถมยิ้ม
อ.อัครเทพ อัคคีเดช
อ.กิติศักดิ์ ทัศนสุวรรณ
อ.สุทธภพ ศรีอักขรกุล
อ.เนติพงษ แสงจันทร
อ.รัชนี ธรรมโรจน

thatsarat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ
อ.เครือวัลย สุรคัมภีรานนท

cruawan@g.swu.ac.th

อ.ณัฐณิชา โสภาลดาวัลย

natnicha@g.swu.ac.th

อ.พะเยาว ตองแกว

payao@g.swu.ac.th

อ.สุกฤตา วีระกิตติสกุล

sirintra@g.swu.ac.th

อ.ฑณาคุณ ธนะขวาง
แนะแนว
อ.สุภกร ทวกออน
อ.พรพิมล คงวิวัฒนกุล
อาจารยหลักสูตรทวิภาษา
Mr.Timothy Michael Roberts
Mr.Craig James Morrison
Mr.James Armstead-Fairweather
Mr.Mark Francis Harrison
Mrs.Ramsel Eclarin Guillermo
Mr.Benjo Turqueza Valdez
Mr.Jonathan W.Gibson
Miss Ashlyn Shirley Earl
Mr.Ryan John Coyle
Mr.Kevin Edward Crowley
Mr. Patrick O' Neal Saint
Mr.James Fleet Underwood
Ms.Lyne Sarra-Bournet
Mr.Aaron Edward Wolfenden
Mr.Nadhmi Zouaghi
Mr.Matthew Charles Dewald
Mr.Nathan Del Ingram Wolf
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ฝายวิจัย

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

27604

รองผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ.ดร.สมเสมอ ทักษิณ

somsamer@g.swu.ac.th

หัวหนาศูนยวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
อ.พัชนา อินทรัศมี

phatchana@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิชาการ
อ.ดร.เกวลิน งามพิริยกร

geawalin@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัย นิเทศ และฝกประสบการณ
อ.ดร.ภิญโญ วงษทอง

pinyo@g.swu.ac.th

อ.กฤษฎา ปญญาวัน

kritsadap@g.swu.ac.th

น.ส.สวรินทร นิลอุทัย

sawarin@g.swu.ac.th

ฝายสนับสนุนสถาบัน

27602

นางเรณู มูลตลาด

renuk@g.swu.ac.th

นายวรรธนะ นาฑี

watthana@g.swu.ac.th

น.ส.ดวงพร สุธาสิโนบล

doungporn@g.swu.ac.th

นางหัษฎากร พวงบุญปลูก

hasadakorn@g.swu.ac.th

น.ส.กานดา คลายวงผึ้ง

kandakl@g.swu.ac.th

น.ส.กาญจนา แปนแกว

kanjanapae@g.swu.ac.th

นายธรรมิก ขันทอง
นายธนกฤต กุมภวัลย

thammik@g.swu.ac.th
tanakit@g.swu.ac.th

น.ส.สุมณทา พันธวัฒนะ

sumontap@g.swu.ac.th

น.ส.ศรัณยพร พงษประเสริฐ

sarunporn@g.swu.ac.th

น.ส.พิมพพร พรหมขน

pimpornp@g.swu.ac.th

น.ส.เนาวรัตน รัศมี
นายภาคิไนย จริงจิตร
น.ส.สุภาวรรณ ไขแกว
น.ส.ปุณยนุช ทองคำใส
น.ส.สุวรรณี ชาญประโคน

nawrat@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

น.ส.กิตติยา สุนา
น.ส.จิราภรณ พานเงิน
นายอภิชาติ วงศสามารถ
นายนันธวัช นาชีวะ
นายณัฏฐดนัย เอี่ยมปา
นายศักดิ์สิริ พงษประเสริฐ
นายไตรภูมิ พรพัฒน
น.ส.จิรัญญา โกศล
นายภทรพจน พรสวรรค
สำนักคอมพิวเตอร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-259-2217
โทรศัพท 02-258-1260 (สายตรง)
ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
รศ.ดร.วุฒพิ ล ธาราธีรเศรษฐ

15070

02-649-5192

vuttipon@g.swu.ac.th

17978

02-649-5702

nichakan@g.swu.ac.th

15072

02-649-5707

เลขานุการผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
น.ส.นิชกานต กาญจนกุล
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
17951
27415

02-649-5194

17990

02-649-5195

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

15071

02-649-5189

งานการเงินและบัญชี

15074

02-649-5190

น.ส.นาฟดะ รอยกรอง

17981

nafeedah@g.swu.ac.th

นางชูศรี เชาวนารมย

17982

chusric@g.swu.ac.th

สำนักงานผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร
sombun@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานคลังและพัสดุ

15073

02-649-5708

นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง

17983

karunrut@g.swu.ac.th

นายปญญา คำมี

17984

punya@g.swu.ac.th

งานบุคคลและสวัสดิการ

15067

02-649-5187

น.ส.จุรีรัตน เมืองไชย

15067

02-649-5187

jureeratm@g.swu.ac.th

น.ส.นฤดี สุขลํ้า

17980

02-649-5992

naruedee@g.swu.ac.th

งานหารายได (บริการเชาหองคอมพิวเตอร)

15076

02-649-5191

นายดนัย มณฑาทิพยกุล

15076

02-649-5191

danaim@g.swu.ac.th

น.ส.จิตติมา ชางไม

15048

02-649-5704

jittimac@g.swu.ac.th

17978

02-649-5702

nichakan@g.swu.ac.th

15068

02-649-5188

supatchas@g.swu.ac.th

15069

02-649-5706

wanneeso@g.swu.ac.th

นายสันติ สุขยานันท

15053

02-649-5705

santi@g.swu.ac.th

งานเคานเตอรบริการหองปฏิบัติการและบริการ

15054

02-649-5698

งานใหคำปรึกษา CC Help Desk

15045

02-649-5185

งานปฏิบัติการและบริการซอมบำรุงคอมพิวเตอร

15045

02-649-5185

นายอุดร วงษไทย

17988

นายถาวร หงษทอง

17987

02-649-5703

tavorn@g.swu.ac.th

นายสมภพ ศรีเอียง

17989

02-649-5999

sompob@g.swu.ac.th

นายเอนกวิทย พลรบ

17947

งานบริการวิชาการ

งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ
น.ส.นิชกานต กาญจนกุล
งานนโยบายและแผน
น.ส.สุพัชชา สีเสวก
งานบริหารและธุรการ
นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
ฝายปฏิบัติการและบริการ
หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ

udorn@g.swu.ac.th

anekwit@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
หัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
งานบริการเครือขาย (เครือขายบัวศรี)

15030
15032

02-649-5697

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล

17994

prakitl@g.swu.ac.th

นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักดิ์

17998

02-649-5998

mahuttha@g.swu.ac.th

น.ส.ธัญยธรฐ พงษเฉลิม

17961

02-649-5995

tunyaton@g.swu.ac.th

น.ส.สุธิสา แจมสุข

17996

02-649-5996

suthisa@g.swu.ac.th

นายจักรพันธ อินสุด

17986

น.ส.จุฬาลักษณ ขันทะนะ

17997

นายพงษทิพย นาคประสบสุข

17965

chakkaphan@g.swu.ac.th
02-649-5997

chulalack@g.swu.ac.th
pongtipn@g.swu.ac.th

ฝายระบบสารสนเทศ
หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ
น.ส.พรทิพย พงษสวัสดิ์

17976

02-649-5943

การใชงานระบบ SUPREME และสารสนเทศอื่นๆ

15024

02-649-5696

15025

02-649-5918

phorntip@g.swu.ac.th

02-649-5935
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง

17990

02-649-5195

sombun@g.swu.ac.th

น.ส.พรทิพย พงษสวัสดิ์

17976

02-649-5943

phorntip@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน เอื้อมานะสกุล

17971

amornratu@g.swu.ac.th

น.ส.วันทนา ผองภักต

17967

wantanap@g.swu.ac.th

น.ส.สราลี บัลลังนอย

17974

saralee@g.swu.ac.th

นายทวีศักดิ์ ตูแกว

17973

thawisakt@g.swu.ac.th

นายปวรุตม พงศพฤฒานนท

17969

pavarudh@g.swu.ac.th
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การใชงานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS)

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

15023

02-649-5701

15047

02-649-5193

e - mail

wilawan@g.swu.ac.th

น.ส.มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ

17966

montalee@g.swu.ac.th

น.ส.สุพิชญา อาชวจิรดา

17975

supitchaya@g.swu.ac.th

นายบุรฮาน หวังเหล็ม

17964

burhan@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิตาภา จิโสะ

17970

titapa@g.swu.ac.th

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

17977

02-649-5944

suwimon@g.swu.ac.th

น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

17977

02-649-5944

suwimon@g.swu.ac.th

นายชัยวัฒน ชางกลึง

15052

02-649-5937

chaiwatc@g.swu.ac.th

นายปวริศร เมธานันท

15044

02-649-5993

pawarit@g.swu.ac.th

นายภัทรชัย ไชยมงคล

17972

phattarachai@g.swu.ac.th

27420

thanannop@g.swu.ac.th

การใชงานระบบสารสนเทศผาน www และ e-learning

ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ
หัวหนาฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ
นายธนรรณพ อินตาสาย
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-649-5000 ตอ 21124
โทรศัพท 037-322-637
สำนักงานผูอำนวยการ

21124

น.ส.จันทนา หมื่นพันธ

27417

งานบริการเครือขาย

21126

นายเฉลิมพล คำนิกรณ

27410

syumporn@g.swu.ac.th

นายธนกฤต อุบลวัฒน

27414

thanakritu@g.swu.ac.th

งานเคานเตอรบริการหองการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการ
21123

02-649-5196
chantame@g.swu.ac.th
02-649-5700
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานปฏิบัติการ บริการซอมบำรุงคอมพิวเตอร

21125

02-649-5699

งานใหคำปรึกษา CC Help Desk

21125

02-649-5699

นายธนรรณพ อินตาสาย

27420

thanannop@g.swu.ac.th

นายวรเศรษฐ ธนะคูณเศรษฐ

27421

nirans@g.swu.ac.th

นายอำนาจ นิ่มนวล

27422

aumnad@g.swu.ac.th

นายสุกิจ วินัยธรรม

27423

sukitv@g.swu.ac.th

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-258-4121
โทรสาร 02-262-1745
โทรศัพทมือถือ 087-519-1125
หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ

15364

02-649-5010

ตอหมายเลขภายใน 3 ตัว

15003

02-649-5011

15362

02-649-5019

15354

02-649-5008

wichudak@g.swu.ac.th

15036

02-649-5009

ammara@g.swu.ac.th

ผูอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
รองผูอำนวยการฝายบริหารและแผนงาน
อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกุล
ผูชวยผูอำนวยการ
อ.ดร.พนัส จันทรเปลง

panat@g.swu.ac.th

11373

รักษาการผูชวยผูอำนวยการ
ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

15364

02-649-5010

ruangdech@g.swu.ac.th

02-649-5012

sawangji@g.swu.ac.th

ตอ 305
สำนักงานผูอำนวยการ
ผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการ
น.ส.สวางจิตร พัชรมณีปกรณ

15035
11372
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริหารและธุรการ
น.ส.นัยนา เกากลางดอน

15363

02-649-5020

naiyanakao@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภรัตน วินิจวงษ

15209

02-649-5803

penkae@g.swu.ac.th

นายสุรพงศ โคตรสูงเนิน

15363

02-649-5020

surapongk@g.swu.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล
นางสุนันทา สมใจ

sununtas@g.swu.ac.th

11378

งานการเงินและบัญชี
น.ส.สุภะ อภิญญาภิบาล

15003

02-649-5011

supa@g.swu.ac.th

02-649-5011

wiwatp@g.swu.ac.th

15363

0-2649-5020

charunee@g.swu.ac.th

15003

02-649-5011

ตอ 202
งานพัสดุและอาคารสถานที่
วาที่รอยตรีวิวัตน พรหมสวรรค

15003
ตอ 201
13371

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
น.ส.จรุณี วันทอง

ตอ 203
งานประกันคุณภาพและวารสารฯ
น.ส.จุฬาลักษณ รุงจรูญ

15017

02-649-5802

15003

02-649-5011

julalux@g.swu.ac.th

ตอ 101-2
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ

15017

02-649-5802

15003

02-649-5011

ตอ 101-2

supapornpo@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานสนับสนุนวิชาการ
งานคลังขอสอบและบริการการสอบ
นางวรรณฤดี สวางงามวงศ
น.ส.ณิชาบูล สิงไทยสงค
นายสุพิเชษฐ ตองออน
นายทรงเกียรติ เถนวอง
นางธัญชนก เพ็งเพราะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ
นายเอกราช นาแหยม
น.ส.สุวิชญา สิริยานนท
คณาจารยสำนักทดสอบฯ
ผศ.ดร.รุงฤดี กลาหาญ
ผศ.ดร.นวรินทร ตากอนทอง
อ.ดร.มานิดา ชอบธรรม
อ.ยุวารินทร ธนกัญญา
อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
ผศ.ปานวาสน มหาลวเลิศ
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
ผศ.ดร.อุไร จักษตรีมงคล
อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล

15216
15216
15363
11375
15017
15003
ตอ 101- 2

02-649-5015
02-649-5015
02-649-5020

15206
15209

02-649-5801
02-649-5803

ekkarack@g.swu.ac.th
suwitchaya@g.swu.ac.th

15364
ตอ 302
15364
ตอ 303
15364
ตอ 304
15364
ตอ 306
15362
ตอ 307
15362
ตอ 309
15362
ตอ 310
15362
ตอ 404
11377

02-649-5010

rungrudee@g.swu.ac.th

02-649-5010

navarin@g.swu.ac.th

02-649-5010

manida@g.swu.ac.th

02-649-5010

yuwarint@g.swu.ac.th

02-649-5019

kaittiyos@g.swu.ac.th

02-649-5019

panwasn@g.swu.ac.th

02-649-5019

utsara@g.swu.ac.th

02-649-5019

urai@g.swu.ac.th

02-649-5802
02-649-5011

wonrudee@g.swu.ac.th
nichaboon@g.swu.ac.th
supichet@g.swu.ac.th
throngkh@g.swu.ac.th
thunchanok@g.swu.ac.th

kanjanatr@g.swu.ac.th
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หองอัดสำเนาและหองบริการการสอบ ชั้น 2

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

11374
15003

02-649-5011

ตอ 204
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท/โทรสาร 02-204-2709
หมายเลขภายใน

15452

ผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู
ผศ.ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

11998

jitpinya@g.swu.ac.th

27254

chanutp@g.swu.ac.th

11996

kamolwan@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
รศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว
ผูชวยผูอำนวยการฝายงานแผนและประกันคุณภาพ
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ

soontaree@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ

12021

supatraa@g.swu.ac.th

27253

thanital@g.swu.ac.th

12004

athipat@g.swu.ac.th

12005

prapanrat@g.swu.ac.th

12005

prapanrat@g.swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายสื่อและสารสนเทศ
รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน
ผูชวยผูอำนวยการฝายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
นายอธิปตย สมิททองคำ
สำนักงานผูอำนวยการ
ผูอำนวยการสำนักงาน
น.ส.ประพาฬรัตน ยงมานิตชัย
งานบริหารและธุรการ
หนวยนโยบายและแผน
น.ส.ประพาฬรัตน ยงมานิตชัย
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.ยุวรัตน แตงนอย

12052

yuwarat@g.swu.ac.th

12007

tunyapornk@g.swu.ac.th

12006

pornpatch@g.swu.ac.th

น.ส.มติมนต วงศกุลลักษณ

12012

matimon@g.swu.ac.th

น.ส.พัชมณฑ ตั้งพงศไพศาล

11997

patchamon@g.swu.ac.th

น.ส.จินตนา โกมลกิตติกานต

12011

jintanako@g.swu.ac.th

นายวรวุฒิ สหะชัย

12024

worawoot@g.swu.ac.th

12017

akachaih@g.swu.ac.th

น.ส.สาริสา เรืองศรี

12051

sarisar@g.swu.ac.th

น.ส.ชนมน ชูมาปาน

11995

chanamon@g.swu.ac.th

น.ส.เกศราภรณ เขียวรอด

12009

gedsaraporn@g.swu.ac.th

หนวยสารบรรณ
นางธัญพร ขุนเศรษฐี
หนวยบุคคล
น.ส.พรพัชร รอดเงิน
หนวยคลังและพัสดุ
การเงิน

พัสดุ

หนวยอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
นายเอกชัย หาบานแทน
งานบริการการศึกษา
หนวยจัดการเรียนการสอน

น.ส.ปริยานุช ประเสริฐสิริกุล
น.ส.ชุติกาญจน เหมวัน

pariyanuch@g.swu.ac.th
chutikarnh@g.swu.ac.th

นายสุเมธ โอสถานนท

12039
12002

นางจุฬาภรณ สมตน

12020

chulaporns@g.swu.ac.th

น.ส.สุดฤทัย จันทรแชมชอย (วิจัย)

12010

sudruthai@g.swu.ac.th

นายพุฒินนั ท ยาไธสง (บริการวิชาการ)

12008

puttinun@g.swu.ac.th

sumateo@g.swu.ac.th

งานวิจัยและบริการวิชาการ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานสื่อและสารสนเทศ
หนวยผลิตและพัฒนาสื่อสรางสรรค
นายอธิปตย สมิททองคำ

12004

athipat@g.swu.ac.th

น.ส.จาริณี มาเวหา

12003

jarineem@g.swu.ac.th

นายนัทวุฒิ สุขชาติ

17933

nattawuts@g.swu.ac.th

หนวยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและงานบริหาร
น.ส.สิริพันธุ พงศประยูร

12023

siriphan@g.swu.ac.th

12015

thongchaika@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

12014

tnomsak@g.swu.ac.th

อ.วัชรพงศ แสงออน

17934

watcharapongs@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธงชัย แกวพินิจ

12015

thongchaika@g.swu.ac.th

อ.ภานุวัฒน บุตรเรียง

12029

panuwat@g.swu.ac.th

หัวหนาสาขาศิลปวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ธงชัย แกวพินิจ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

patchareep@g.swu.ac.th

อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ

supatraa@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน

27253

thanital@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ชนัตถ พูนเดช

27254

chanutp@g.swu.ac.th

อ.ดร.ขวัญคนิฐ แซอึ้ง

12028

kwankanit@g.swu.ac.th

อ.ดร.มาลินี ลีโทชวลิต
อ.ดร.กันตกนิษฐ รัตนธนาวรรณ
อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ
อ.ดร.ชุติมา ศรีสุข
อ.ดร.อรรคพล วณิกสัมบัน

malineel@g.swu.ac.th
12021

kankanit@g.swu.ac.th
soontaree@g.swu.ac.th
chutimasris@g.swu.ac.th
akapon@g.swu.ac.th

204

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผศ.ดร.จิตตภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

11998

jitpinya@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ คลายแกว

11996

kamolwan@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.กาญจนา ตนโพธิ์

kanchana@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

27255

thammanoons@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัชวดี จันทรฟอง

12027

natchavadee@g.swu.ac.th

อ.อาจารีย ชางประดับ

ajareecha@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิชุดา สาธิตพร

wichudas@g.swu.ac.th

อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท

penvisa@g.swu.ac.th

อ.ดร.วรสรณ เนตรทิพย

worasorn@g.swu.ac.th

อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ

metineet@g.swu.ac.th

อ.ดร.ปองทิพย เทพอารีย

12018

pongtip@g.swu.ac.th

อ.นันทพร ศรจิตติ

12016

nantaporn@g.swu.ac.th

อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน

ronnayut@g.swu.ac.th

อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง

jitsupak@g.swu.ac.th

อ.ดร.สิริรัตน จรรยารัตน
อ.ดร.ณภัทรรัตน ไชยอัครกัลป
อ.ดร.พิชชาดา สุทธิแปน
อ.ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ
อ.ดร.ปยะ บูชา
อ.ดร.สุทธิพงศ วรอุไร

siriratj@g.swu.ac.th
napattararat@g.swu.ac.th
pitchada@g.swu.ac.th
aroonothai@g.swu.ac.th
piyab@g.swu.ac.th
suttipongw@g.swu.ac.th
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สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-260-3935
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
รองผูอำนวยการฝายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

15411

02-649-5794

15079

02-649-5795

e - mail

pritsu@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายสรางสรรคและบริการสื่อการเรียนรู
11939
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักงานผูอำนวยการสำนักสื่อฯ
นายกรสุวรรณ ศดิสสุวรรณกุล
งานบริหารและธุรการ
น.ส.ศิริพัตร ตันเสถียร
น.ส.สายรุง ลิวัลย
นายกรสุวรรณ ศดิสสุวรรณกุล (บุคคล)
งานคลังและพัสดุ
น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ
(พัสดุ)
น.ส.อรวรรณ ภูมี
(การเงิน)
ฝายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู
หัวหนาฝายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู
นายสุเมธ กลิ่นหอม
นายกิตติพงศ อินทรพานิช
นายชัยพร สุวรรณประสพ
นายวิชัยยุทธ ทองมาก
นายณัฐนัย ศรีโรจน
นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
นายเมธี คชาไพร
นายฤทธิกุล จุลวรรณา
นางมานิตา ภัยวิมุติ
นายภูวศิษฐ สุริยชัยโยธิน
นายเดนชัย ทองรัสมี

15407

02-649-5883

kornsuwan@g.swu.ac.th

15406
15405
15407

02-649-5131
02-649-5130
02-649-5883

siripat@g.swu.ac.th
sairungl@g.swu.ac.th
kornsuwan@g.swu.ac.th

15404
15410

02-649-5129

sukunya@g.swu.ac.th
orawanpu@g.swu.ac.th

15448
11944
11937
11936
15445
11942
11940

02-649-5135

sumetk@g.swu.ac.th
kittipongi@g.swu.ac.th
chaiporns@swu.ac.th
vichaiyut@g.swu.ac.th
natthanai@swu.ac.th
yoadchai@g.swu.ac.th
methee@g.swu.ac.th
rittikul@g.swu.ac.th
manitas@g.swu.ac.th
phuwasit@g.swu.ac.th
denchai@g.swu.ac.th

15446
11941
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

องครักษ
นายไพรัตน ดีเทียนอินทร
นางจุไรรัตน ดีเทียนอินทร

21110
21111-3

02-649-5128

pairatd@g.swu.ac.th
churairat@g.swu.ac.th

ฝายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
น.ส.พิมพชนก คำชัย

11943

phimchanok.khamchai@g.swu.ac.th

น.ส.จิราภา ชินวรรโณ

11943

jirapach@g.swu.ac.th

นางพงศปณต ทองขาว

11943

pongpanote@g.swu.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรสาร 02-260-4514
ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน

15377

02-649-5434

visan@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
นางมัณฑนา เจริญแพทย

11976

mantana@g.swu.ac.th

11983

werayuth@g.swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
สำนักงานผูอำนวยการ
ผูอำนวยการสำนักงาน
15375

02-649-5432

นางจรัสโฉม ศิริรัตน

15341

02-649-5431

charusch@g.swu.ac.th

น.ส.รุงรดา ภัทรมหาสมบัติ

15382

02-649-5439

rungrada@g.swu.ac.th

น.ส.ปณิสรา แกวมณี

15339

02-649-5429

phanisara@g.swu.ac.th

น.ส.พัชจรี รุงเรือง

15338

02-649-5428

patchareer@swu.ac.th

นายสุรศักดิ์ ธรรมธร

15338

02-649-5428

surasak@g.swu.ac.th

นายอนุรักษ หงษขาว

11984

งานบริหารและธุรการ

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและอาคารสถานที่
anurakh@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานนโยบายและแผน
นายชินกร นอยคำยาง

11973

chinnakorn@g.swu.ac.th

11973

sangjanv@g.swu.ac.th

งานบุคคล
น.ส.แสงจันทร หวานอารมย
ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

15381

02-649-5438

malinee@g.swu.ac.th

นางปภาดา นอยคำยาง

15381

02-649-5438

phapada@g.swu.ac.th

น.ส.ละออ ไวยมานะกิจ

15381

02-649-5438

slaor@swu.ac.th

นางปทมาพร ยุวพรพงศกุล

15381

02-649-5438

pattapor@swu.ac.th

นางประจงจิตต อุมะวิชนี

15381

02-649-5438

prachong@swu.ac.th

นายจักรกริช รอดพุฒ

15381

02-649-5438

jukkrit@swu.ac.th

งานวิเคราะหและสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
น.ส.กัญญดา งึมกระโทก

11982

kanyada@swu.ac.th

น.ส.มัทนา บุญประเสริฐ

11982

mattanab@g.swu.ac.th

น.ส.นันทนา เศาจวุฒิพงศ

nantanas@swu.ac.th

นางประภัสสร อวนวงษ

11982

praphats@g.swu.ac.th

น.ส.อรัญญา ฟกออน

15384

02-649-5441

arunyaf@swu.ac.th

นางบังอร สระทองแกน

15384

02-649-5441

bungon@swu.ac.th

น.ส.วรุณพรรณ พองพรม

15384

02-649-5441

warunparn@g.swu.ac.th

นายพัฒนา จัตวานิล

15381

02-649-5438

pattana@swu.ac.th

น.ส.สุพินยา ศรีกุล

15381

02-649-5438

suphinya@swu.ac.th

นางฐานวีร ศรีจิระพัชร

15381

02-649-5438

tanawee@swu.ac.th

น.ส.อุมาพร นาคะวัจนะ

15381

02-649-5438

umapornn@g.swu.ac.th

นายพงษศักดิ์ เอกนาม

11985

pongsaka@swu.ac.th

นายปริวัฏ ศิริรัตน

11985

pariwats@swu.ac.th

208

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนาฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
น.ส.อัญชลี ตุมทอง

11976

anchaleet@g.swu.ac.th

งานระบบหองสมุด
นางสมพิศ พรวิริยกุล

15385

02-649-5442

sompit@swu.ac.th

งานบริการโสตทัศนศึกษา (ชั้น 1)
นายสันติ เกษมพันธุ

11979

sanit@swu.ac.th

น.ส.นัยรัตน เรืองวชิรารัตน

11975

nairat@swu.ac.th

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุด (ชั้น 2)

15387

02-649-5446

11976
นางอรุณรัตน พุกพญา

arunrat@g.swu.ac.th

นางวนิดา พูลสวัสดิ์

wanidap@swu.ac.th

นางบงกชรัตน อุดสัย

bongkotrat@swu.ac.th

งานบริการวารสาร (ชั้น 3)

11980

น.ส.รัชนี แกวคูณ

ratchaneek@swu.ac.th

งานบริการชวยคนควา
น.ส.เปยมสุข ทุงกาวี

15386

02-649-5443

piamsuk@g.swu.ac.th

15386

02-649-5443

isaya@g.swu.ac.th

02-649-5443

siwapornc@g.swu.ac.th

โทรศัพท 086-900-5157
น.ส.อิสยาห พันศิริพัฒน

11977
น.ส.ศิวพร ชาติประสพ

15386
11977

งานบริการพื้นที่นั่งอานและชั้นหนังสือ
นายสามารถ พุกพญา

11974

samart@swu.ac.th

นายปยะรักษ หอมหวล

11974

piyarak@swu.ac.th

นายอภิเดช จันทรศิริ

11974

apidaj@swu.ac.th

นายกิตติศักดิ์ กาวกระโทก

11974

kittisakk@swu.ac.th

นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน

11974

krengsak@swu.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ หงษอินทร

11974

kiattisak@g.swu.ac.th
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นายเดชณรงค อมเพชร
นายสุรพงษ พิมพโคตร
นายสนธิชยั คำมณีจันทร
นายสุรชัย หาบานแทน
ฝายเทคโนโลยีหองสมุด
หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
นายกันตพงศ พุมอยู
นายอดินันท เจะตีแม
นายธนวัฒน เสริฐสุวรรณกุล
หองสมุดองครักษ

ที่ทำงาน
ภายใน
11974
15387
15387
15387

ภายนอก/DID
02-649-5446
02-649-5446
02-649-5446

11983
11981
11981
11981
21250
21251
21252
21253
21254
21255
21256
21257

งานจัดการทรัพยากรหองสมุด
น.ส.นํ้าเงิน เฉลียวพจน (หนังสือ)
น.ส.อัมพร ขาวบาง
(ฐานขอมูลออนไลนและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส)
นางสุจิตรา รัตนสิน (วารสาร)

datnarong@g.swu.ac.th
surapongp@g.swu.ac.th
sonticha@swu.ac.th
surachai@swu.ac.th

songyot@g.swu.ac.th
kantapong@swu.ac.th
adinan@swu.ac.th
tanawats@g.swu.ac.th
02-649-5421
02-649-5422
02-649-5805
02-649-5806
02-649-5807
02-649-5808
02-649-5809
02-649-5810

โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
หัวหนาหองสมุดองครักษ
น.ส.ธนภร พึ่งพาพงศ

e - mail

oklib@g.swu.ac.th

Lie ID : oklib
Facebook : oklib
21258
27235

02-649-5804

wannaporn@g.swu.ac.th

21251
27226
27233

02-649-5422

namngoec@g.swu.ac.th

27234

aumporn@g.swu.ac.th
sujittra@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

งานบริหารและพัฒนาหองสมุด
นางสุจิตรา รัตนสิน

27234

sujittra@g.swu.ac.th

น.ส.จันทิรา จีนะวงศ

27237

jantira@g.swu.ac.th

น.ส.พรชนก ชื่นประทุม

21250

02-649-5421

pornchanok@g.swu.ac.th

02-649-5421

thasanee@g.swu.ac.th

27225
นางทัศนีญา ทาระคำ

21250
27225

นายสุนทร พุมพวง

21250

02-649-5421

sunthornp@g.swu.ac.th

นายอำนาจ พวงผกา

21250

02-649-5421

amnatp@g.swu.ac.th

งานบริการ
บริการชั้น 1 - บริการตอบคำถาม รับคืนหนังสือ
นางหทัยรัตน ธีรกุล

27238

hatairat@g.swu.ac.th

บริการชั้น 2 - คอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุ
น.ส.ชัชชภา ประทุมศรีขจร

21252

02-649-5805

chanidap@g.swu.ac.th

27227
น.ส.จันทิรา จีนะวงค

jantira@g.swu.ac.th

นายสุนทร พุมพวง

sunthornp@g.swu.ac.th

น.ส.เจณจิรา มั่นคง

janejiram@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณิศา แซเตียว

wannisa@g.swu.ac.th

บริการชั้น 3 - ทรัพยากรกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสุจิตรา รัตนสิน

21253

02-649-5806

sujittra@g.swu.ac.th

27228
น.ส.ธนภร พึ่งพาพงศ
น.ส.ศุภลักษณ ผลแกว
น.ส.อนงค คิดชอบ
น.ส.พิมลพรรณ มูลเจริญ

wannaporn@g.swu.ac.th
subpalux@g.swu.ac.th
anong@g.swu.ac.th
pimonpan@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

บริการชั้น 4 - ทรัพยากรกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
น.ส.นํ้าเงิน เฉลียวพจน

21254

02-649-5807

namngoec@g.swu.ac.th

27229
น.ส.อัมพร ขาวบาง

aumporn@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริภรณ กิ่งนอย

siripornki@g.swu.ac.th

น.ส.เอื้องฟา แปนแกว

uangfa@g.swu.ac.th

บริการชั้น 5 - ทรัพยากรกลุมสาขาวิชาศิลปศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาทั่วไป (ชั้น 5 )
นางหทัยรัตน ธีรกุล

21255

02-649-5808

hatairat@g.swu.ac.th

27230
น.ส.ยุภาภรณ ไชยสงค

yupapornc@g.swu.ac.th

นางพิมหฤทัย ศรีมงคล

hataichanok@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน ทรงสมบัติชัย

27232

amonrats@g.swu.ac.th

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-502-2345
โทรศัพท/โทรสาร 02-502-2302
โทรสาร 02-502-2305
ผูอำนวยการศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา

ตอ 3858

surasit@swu.ac.th

ตอ 3855

tanawat@swu.ac.th

ตอ 3803

kanitthaki@swu.ac.th

ตอ 3860

daruneek@swu.ac.th

ตอ 3602

chanchuree@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
นพ.ธนวัฒน อุณหโชค
หัวหนางานบริหารทรัพยสิน (รก.)
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
หัวหนางานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
นางดารุณี กุลพิโมกข
รองผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย
รอยโทหญิงจัญจุรี อัศวุตมางกุร
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

ผูชวยผูอำนวยการฝายวิชาการและวิจัย/หัวหนางานวิเทศสัมพันธ
ตอ 3604
พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากุล

e - mail

chutatip@swu.ac.th

หัวหนางานวิจัย
นายผดุงศิลป เพ็งชะอุม

ตอ 3509

pradungsin@swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายแพทยศาสตรศึกษา /หัวหนางานแพทยศาสตรศึกษาและแพทยใชทุน
ตอ 3602
พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล
หัวหนางานแพทยศาสตศีกษาและแพทยใชทุน (รก.)
พญ.โฉมขจี สุขอารียชัย

ตอ 3708

chomkajee@swu.ac.th

ตอ 3707

hataipat@swu.ac.th

ตอ 3604

poonsukp@swu.ac.th

ตอ 3806

tanit@swu.ac.th

ตอ 3806

thanapat@swu.ac.th

ตอ 1785

luechai@swu.ac.th

หัวหนาหนวยการศึกษาระดับกอนปริญญา
พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ
หัวหนาหนวยการศึกษาระดับหลังปริญญา
พญ.พูนสุข ประจักษธรรม
หัวหนาหนวยกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
นพ.ธนิต วงษวิบูลยสิน
ผูชวยผูอำนวยการฝายกายภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี
หัวหนางานซอมบำรุง
นายลือชัย โพธิสกุล
หัวหนางานอาคารสถานที่
นายสิริณัฎฐ ทรงไตรย

ตอ 1009

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย
นายสี บำรุงสี

ตอ 3104

si@swu.ac.th

ตอ 3806

thanapat@swu.ac.th

หัวหนางานซักฟอก (รก.)
นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี
ผูชวยผูอำนวยการฝายสารสนเทศ
นพ.กีรพรรดิ ภิรมยไกรภักดิ์

ตอ 3309

หัวหนางานเครื่องมือแพทย
พญ.ปยพร ทรงณัฐศิริ

ตอ 3308
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานสารสนเทศ (รก.)
นพ.ธนิต วงษวิบูลยสิน

ตอ 3806

tanit@swu.ac.th

ตอ 4222

chutimat@swu.ac.th

ตอ 3445

vichais@swu.ac.th

ตอ 3803

kanitthaki@swu.ac.th

ตอ 3414

silinthip@swu.ac.th

หัวหนาหนวยเวชระเบียนและสถิติ
น.ส.ชุติมา ยานะรมย
หัวหนางานเวชนิทัศน
นายวิชัย แสนไทย
ผูชวยผูอำนวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.สิลินทิพย จตุพจน
ผูชวยผูอำนวยการฝายสิทธิประโยชน
พญ.กัลยสุดา อริยะวัตรกุล

ตอ 3602

หัวหนางานสิทธิประโยชน
นางดวงใจ ชัชวรัตน

ตอ 3109

หัวหนาหนวยประกันสุขภาพ
นางดวงใจ ชัชวรัตน

ตอ 3109

หัวหนาหนวยสังคมสงเคราะห
นายวรท รักชวย

ตอ 4352

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาคุณภาพ
นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย

ตอ 3604

yotinl@swu.ac.th

หัวหนางานพัฒนาคุณภาพ
พญ.สุวัจจี สุขสมโฉม

ตอ 3707

หัวหนางานสำนักงานผูอำนวยการ
นางวัชรี สงศิริ

ตอ 3857

watcharees@swu.ac.th

หัวหนาหนวยประชาสัมพันธ (รก.)
นางสรัญญา ธัญญเจริญ

ตอ 3858

หัวหนางานพัสดุ
นางธัญธร เดชบุญมา

ตอ 3777

thanyathon@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานคลัง
นางประภาพร แกวสวรรค

ตอ 3798

ผูชวยผูอำนวยการฝายทรัยกรบุคคล
พญ.โฉมขจี สุขอารียชัย

ตอ 3708

chomkajee@swu.ac.th

ตอ 3666

sawvaluk@swu.ac.th

ตอ 3695

anothai@swu.ac.th

ตอ 1777

rungaruns@swu.ac.th

หัวหนางานทรัพยากรบุคคล
นางเสาวลักษณ ปอมเอี่ยม
หัวหนางานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ (รก.)
นางอโนทัย ไชยพัฒน
หัวหนางานโภชนาการ
น.ส.รุงอรุณ เสือสมิง
หัวหนางานบริหารและธุรการ
น.ส.มยุรี วงศโชติปนทอง

ตอ 3655

ฝายการแพทย
รองผูอำนวยการฝายการแพทย
นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน

ตอ 3604

mydrann@yahoo.com

ตอ 3604

poonsukp@swu.ac.th

หัวหนาสาขาวิชาอายุรกรรม
พญ.พูนสุข ประจักษธรรม
หัวหนาสาขาวิชาสูติ - นรีเวชกรรม
พญ.พัชรพร ศรีเดช

ตอ 3803

หัวหนาสาขาวิชาศัลยกรรม
นพ.วิจักษ จักรพันธุ ณ อยุธยา

ตอ 3705

vichack@swu.ac.th

หัวหนาสาขาวิชากุมารเวชกรรม
พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน

ตอ 3602

หัวหนาสาขาวิชาศัลยกรรมออรโธปดิกส
นพ.อุดม ตันติพันธุพพิ ัฒน

ตอ 3708

หัวหนาสาขาวิชาจักษุวิทยา
นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี

ตอ 3806

thanapat@swu.ac.th

215

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนาสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก
นางดารณี โลหะสมบูรณ

ตอ 4318

หัวหนาสาขาวิชาเวชกรรมฟนฟู
พญ.สุพรรณี ปงสุวรณ

ตอ 4446

หัวหนาสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
พญ.วรินพร เกื้อวัชรวงศ

ตอ 3804

warinpornk@swu.ac.th

หัวหนาสาขาวิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ

ตอ 3707

หัวหนาสาขาวิชาจิตเวช
พญ.กันยา พาณิชยศิริ

ตอ 1086

หัวหนาสาขาวิชารังสีวิทยา (รก.)
พญ.สุกัญญา ฉายโฉมเลิศ

ตอ 3707

หัวหนาสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
นพ.สมดี รัตนาวิบูลย

ตอ 3708

somdee@swu.ac.th

หัวหนาสาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว
พญ.ชนิกานต วงศประเสริฐสุข

ตอ 3250

ฝายการพยาบาล
รองผูอำนวยการฝายการพยาบาล
น.ส.อุทุมพร มวงอยู

ตอ 3508

utumporn@swu.ac.th

ตอ 3506

thidaratt@swu.ac.th

ตอ 3502

yindee@swu.ac.th

ตอ 3505

issaree@swu.ac.th

ตอ 3501

wimolrat@swu.ac.th

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยนอก
นางธิดารัตน เทศนา
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน
น.ส.ยินดี ผลทรัพยเจริญ
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยพิเศษ
นางอิสรีย ใสสุวรรณ
หัวหนางานการพยาบาลผูปวยวิกฤต
นางวิมลรัตน เชาวินัย
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนางานการพยาบาลเฉพาะทาง
นางอรชพร พันธุพพิ ัฒน

ตอ 3507

prapaipun@swu.ac.th

ตอ 3503

pisamaija@swu.ac.th

ตอ 3504

piroontip@swu.ac.th

หัวหนางานการพยาบาลบริการพิเศษ
นางพิสมัย แจงสุทธิวรวัฒน
หัวหนางานสนับสนุนการบริการพยาบาล
รอ.ศรัณรัชน ยิบจิรกุล
หัวหนางานวิชาการและวิจัยทางการพยาบาล
น.ส.ปารมี เพ็ชรคุม

ตอ 5551

หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยศัลยกรรมกระดูก
นางฤดี ชุนรัตน

ตอ 5550

rhdee@swu.ac.th

ตอ 5400

sukanga@swu.ac.th

ตอ 5151

sununtha@swu.ac.th

ตอ 5450

tussance@swu.ac.th

ตอ 4600

samran@swu.ac.th

ตอ 4650

prapaipe@swu.ac.th

ตอ 3515

mullika@swu.ac.th

ตอ 4543

pimpoen@swu.ac.th

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยอายุรกรรมชาย
นางสุกัญญา โพยนอก
หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยศัลยกรรม
น.ส.สุนันทา จำเนียรสุข
หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยอายุรกรรมหญิง
นางทัสนี สรอยออน
หัวหนาหนวยการพยาบาลหองผาตัด
นายสำราญ คำมี
หัวหนาหนวยการพยาบาลวิสัญญี
นางประไพ เพชรประดิษฐ
หัวหนางานการพยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.
นางมัลลิกา พรไตรย
หัวหนาหนวยบริการจายกลาง
นางพิมพร ศิริไกรวัฒนาวงศ
หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยพิเศษกุมารเวชกรรม
นางกมนทรรศน พัฒนะ

ตอ 5000

หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยพิเศษอายุรกรรม
น.ส.ณัฐกาญจน หาวหาญ

ตอ 5600

nattakarnh@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

หัวหนาหนวยการพยาบาลผูปวยพิเศษศัลยกรรม
นางวชิราภรณ รัตนสิงห

ตอ 1831

vachiraporn@swu.ac.th

ตอ 1852

suwaneen@swu.ac.th

หัวหนางานการพยาบาลผูปวยพิเศษ 6/4 และ 6/5
นางสุวณี ไกรสินธุ
สหวิชาชีพ
หัวหนางานทันตกรรม
นางอารยา หรรษา

ตอ 4884

หัวหนางานเภสัชกรรม
น.ส.สลิลา โมรากุล

ตอ 5657

หัวหนางานรังสีวิทยา
นางเขมิกา เกื้อพิทักษ

ตอ 4109

kemiga@swu.ac.th

ตอ 4447

banchongluck@swu.ac.th

ตอ 4517

noppakun@swu.ac.th

หัวหนางานกายภาพบำบัด
นางบรรจงลักษณ กวานสกุล
หัวหนางานพยาธิวิทยาคลีนิก
น.ส.นพคุณ จุลสม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
โทรศัพทอัตโนมัติ 02-662-3180-6, 02-258-4244
โทรสาร 02-662-3188
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
ผศ.ดร.นภดล กองศิลป
เลขาผูอำนวยการ
นางณัฐสุดา

บุญประกอบ

ตอ 2271

nutsudab@swu.ac.th

ตอ 2283

somkiat@swu.ac.th

ตอ 2249

junlasak@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
ผศ.สมเกียรติ วรรณเฉลิม
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
ผศ.ดร.จุลศักดิ์

สุขสบาย
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

รองผูอำนวยการฝายวิจัย ประสบการณวิชาชีพและเทคโนโลยี
อ.โยธิน หวังทรัพยทวี

ตอ 1295

yotin@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน
อ.ดร.วิจิตร ชะโลปถัมภ

wijit@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ
อ.พิมผกา อัคคะพู

ตอ 2117

pimpaka@swu.ac.th

ตอ 1214

supako@g.swu.ac.th

ตอ 1215

sukunyao@swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายบริการ
ผศ.ดร.สุภัค โอฬาพิริยกุล
ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการพิเศษ
อ.สุกัญญา รอยพิลา
ผูชวยผูอำนวยการฝายสวัสดิภาพนักเรียน
อ.พสิษฐ ชุมทิม

somchaih@swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายสวัสดิภาพนักเรียน
อ.ประเสริฐ ขำดำ
โครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPiP)

prasertk@swu.ac.th
ตอ 2104

โทรศัพท 02-261-5241
สมาคมศิษยเกาสาธิตประสานมิตร

ตอ 2108

โทรศัพท 02-258-8448
สมาคมผูปกครองและครู ฯ

ตอ 2106

โทรศัพท 02-259-4516
งานสารบรรณ

ตอ 2277

โทรศัพท 02-649-5000

ตอ 15694

งานการเงิน

ตอ 2280

โทรศัพท 02-649-5000

ตอ 15697

งานพัสดุ

ตอ 2281-2

โทรศัพท 02-649-5000

ตอ 15695

งานบุคคล

ตอ 2273

โทรศัพท 02-649-5000

ตอ 15682

02-649-5141

02-649-5137
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ที่ทำงาน
ภายใน

งานวิชาการ

ตอ 2249

งานทะเบียน

ตอ 2278

งานวัดผล

ตอ 2252

งานเอกสารงานพิมพและดิจิตอล

ตอ 2248

งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม

ตอ 2107

งานวิจัย

ตอ 2272

หองประชาสัมพันธ

ตอ 2279

หองพยาบาล

ตอ 1324

หองสมุด

ตอ 2114

หองโสตทัศนูปกรณ

ตอ 2198

หองศูนยเพื่อนเด็ก

ตอ 1254

หองโภชนาการ

ตอ 2110

ภายนอก/DID

e - mail

คณาจารย
ผศ.พัทยา การะเจดีย

ตอ 1328

อ.เรวดี เพชรมุนี

ตอ 1295

ravadee@swu.ac.th

อ.ศุภมาส ดานพานิช

ตอ 1232

supamas@swu.ac.th

อ.ภิรฎา ภิรนานนธ

ตอ 1331

pirada@swu.ac.th

อ.โกศล เพ็ชรภักดี

ตอ 1345

อ.ราศรี เวียงวีระ

ตอ 1214

rasri@swu.ac.th

อ.รัชนี ไวยลาภ

ตอ 1294

ruehanee@swu.ac.th

อ.นฤมล พัชรปยะกุล

ตอ 1339

อ.ดร.นลินทิพย บุญเฉลยมรรค

ตอ 1296

somsrip@swu.ac.th

อ.พัสนารัตน จันทรชินภัทร

ตอ 1215

panarat@swu.ac.th

อ.นงนภัส บุญทิวาพร

ตอ 2265

rattanab@swu.ac.th

อ.พิไลพร หวังทรัพยทวี

ตอ 2233

pilaipornw@swu.ac.th

อ.ฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน

ตอ 1215

ticamporn@swu.ac.th

อ.ดร.ลินดา การภักดี

ตอ 1264

linda@swu.ac.th

อ.สุกัญญา สุพรรณรัตน

ตอ 1328

sukanyau@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.อัจฉรา อินทรนอย

ตอ 1264

atcharai@swu.ac.th

อ.ทัศนีย ศรีสิงห

ตอ 1301

tassnee@swu.ac.th

ผศ.เพียงใจ พรหมทัศนานนท

ตอ 1294

piengiai@swu.ac.th

อ.ปราณี วิสุทธิแพทย

ตอ 1342

praneew@swu.ac.th

อ.ปนนนลัท ใจกลา

ตอ 1342

pannalat@swu.ac.th

อ.ชฎาธาร คำเนียม

ตอ 2131

อ.ปุญชรัศมิ์ พันธุเสือ

ตอ 1303

puncharat@swu.ac.th

อ.วาริน ชมตะคุ

ตอ 2198

warinch@swu.ac.th

ผศ.ดร.สันติ สุขสัตย

santis@swu.ac.th

อ.ฉัตรมงคล

โตจำศิลป

ตอ 1342

chatmong@swu.ac.th

อ.พงศวิชญ

ศิริโภคานนท

ตอ 2166

pitaks@swu.ac.th

อ.เนตรนภิส

พัฒนเจริญ

ตอ 1339

nantip@swu.ac.th

อ.รุงทิพย ชื่นชม

ตอ 1294

rungtip@swu.ac.th

อ.ทิพยกมล เหมาะสม

ตอ 2208

tippayak@swu.ac.th

อ.อนุสสรา เฉลิมศรี

ตอ 1232

anussarac@swu.ac.th

อ.ดร.นัยนา ถาวรายุศม

ตอ 2265

อ.ดร.วีรวิชญ วงศโรจน

ตอ 2251

singha@swu.ac.th

อ.ดร.ดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม

ตอ 2251

donsak@swu.ac.th

อ.ณัฐกร นาราษฎร

ตอ 2166

natakon@swu.ac.th

ดร.ปฐมชัย ธะนะเนตร

ตอ 2251

pathomchai@swu.ac.th

อ.มาลา รมราศรี

ตอ 2192

mala@swu.ac.th

อ.วชิราภรณ ชุมพล

ตอ 1214

vachirap@swu.ac.th

อ.อนุมาน สมบูรณศิลป

ตอ 2208

anumara@swu.ac.th

อ.กาญจนา พะทะยะ

ตอ 1210

kanjanapa@swu.ac.th

อ.ภัคนิษฐ วรรณเฉลิม

ตอ 2265

phakkanit@swu.ac.th

อ.วีรกิจ ยอดนาม

ตอ 2178

weerakit@swu.ac.th

อ.พรทิพย สุขสวัสดิ์

ตอ 1301

phorntips@swu.ac.th

อ.ภวัตส สังขเผือก

ตอ 2208

pawat@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ปวีณา สัณหฐานะกุล

ตอ 1210

paveena@swu.ac.th

อ.มะลิวรรณ งามยิ่ง

ตอ 1342

maliwans@swu.ac.th

อ.ดร.รัชนี อิ่มอก

ตอ 1264

ratchaneei@swu.ac.th

อ.สุวัฒน บุญธรรม

ตอ 1231

suwatb@swu.ac.th

อ.ดร.มิ่ง เทพครเมือง

ตอ 1339

ming@swu.ac.th

อ.ปฐมาภรณ เดชะไกศยะ

ตอ 1214

อ.ศิริพร หงษาครประเสริฐ

ตอ 1328

siripornh@swu.ac.th

อ.รักษสิริ แพงปอง

ตอ 1254

ruksiri@swu.ac.th

อ.ดร.ไมตรี กุลบุตร

ตอ 2166

maitree@swu.ac.th

อ.มินทมันตา ศรีวรัตนธนกร

ตอ 2208

minmanta@swu.ac.th

อ.ภรณนภา วงศชะอุม

ตอ 1342

pornnapaw@swu.ac.th

อ.นภาพร ละดาห

ตอ 1214

napaporn@swu.ac.th

อ.นัทธินันท ละมายสิงห

ตอ 1303

nuttinun@swu.ac.th

อ.รัฐพร หอมกลบ

ตอ 2166

ratthaphon@swu.ac.th

อ.ศราวุฒิ งามยิ่ง

ตอ 1328

อ.ทราย ศรีเงินยวง

ตอ 1254

อ.ชนิดาภา พึ่งหลวง

ตอ 2265

อ.ภาวิณี เนื่องเสวก

ตอ 2265

pawineen@g.swu.ac.th

อ.พิชญานิน ศิริหลา

ตอ 2233

pitchayanin@g.swu.ac.th

อ.อภิญญา จูหอง

ตอ 1342

อ.ปยพงษ พรมนนท

ตอ 1339

อ.พรเพ็ญ ทองโท

ตอ 1254

อ.ปณิดา วันเสือ

ตอ 1215

อ.ฐานมาศ มงคล

ตอ 1232

อ.ดุสิต คุมสิน

ตอ 2166

อ.กิจพิวรรณ โชติวิเชียร

ตอ 1254

kitpiwan@swu.ac.th

อ.เสฏฐวุฒิ บรรดาศักดิ์

ตอ 2178

silthai092250@swu.ac.th

อ.อารีรัตน บุณยสวัสดิ์

ตอ 1339

piyapongp@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.วรรณชัย นรสาร

ตอ 1339

อ.ปวัน มาลากุล ณ อยุธยา

ตอ 1301

อ.เบญจรัตน ใจบาน

ตอ 1328

อ.พนิตตา วงษพานิช

ตอ 1339

อ.ณัฐวิภา วิบูลยศรีสัจจะ

ตอ 1215

อ.สุจารี กังวานกนก

ตอ 1210

อ.มณฑิรา พลพืชน

ตอ 1214

อ.ณัฐฐา ทองอวมใหญ

ตอ 1210

อ.ประภาพร เปลาเล

ตอ 1210

อ.ปทมาภรณ วิทูร

ตอ 1210

อ.สุภาภรณ สะมะอุน

ตอ 1210

supapornch@m.swu.ac.th

อ.ธนวุฒิ ปญญาพูนผล

ตอ 1342

Thanavud.phany@g.swu.ac.th

อ.เรณู มาละออง

ตอ 1342

อ.ชานนท บุตรพุม

ตอ 1331

อ.ญาณิศา เนียมหอม

ตอ 1339

อ.วัชลี โพธิ์ศรี

ตอ 1254

อ.มนัสนันท สระบัว

ตอ 2198

อ.มิณฑิรา จินตกะวงค

ตอ 2265

อ.อภิสิทธิ์ จินตกะวงค

ตอ 1328

อ.วีราพัชร นามกูล

ตอ 1339

weerapat@g.swu.ac.th

อ.ณัฐพงษ บางทาไม

ตอ 2233

Nattapongb@g.swu.ac.th

อ.ภัทรี วงศวัฒนศานต

ตอ 1232

อ.สลิลทิพย เสือกลิ่น

ตอ 2198

อ.จิราพร นพเกา

ตอ 1328

อ.ทินภัทร ศรีคะชินทร

-

อ.ลักษิกา จิตโรจนภาส

ตอ 1231

อ.รัตนวดี พังแสงสุ

ตอ 1301

อ.พุฒิพงษ กำลังเพ็ชร

ตอ 1339

Sujareek@g.swu.ac.th

prapapornpl@g.swu.ac.th

yanisa.niamhom@g.swu.ac.th
manatsanans@g.swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

อ.วริศรา จิตรพรสวรรค

ตอ 1328

อ.ปฏิมา คำแกว

ตอ 1294

อ.อรวิภา พิทกั ษวรรัตน

ตอ 1214

อ.วริยา แกวอุดม

ตอ 1214

อ.ธนะเมศฐ วิทยาวรพัฒน

ตอ 2265

อ.วชิรญาณ สาดสาง

ตอ 1342

อ.จุไรรัตน สอนสีดา

ตอ 1339

อ.ธันยากร จีนชาวนา

ตอ 1339

อ.นวดี อนุเคราะหกุล

ตอ 1215

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ชัยภัทร ลูกบัว
อ.ณัฎฐณิชา อรชร

ตอ 2166

อ.วรมณ ชอไมทอง

ตอ 2233

อ.เฉลิมชนม กรีหิรัญ

ตอ 1232

อ.สุภัทร พูลชวย

ตอ 1328

อ.ธนกรณ การภักดี

ตอ 2166

อ.ดาราพรรณ แกวมุกดา

ตอ 1294

อ.ธีรดา มีทองขาว

ตอ 1231

อ.นิชมิ า ถาวร

ตอ 1301

อ.ศุภลักษณ ศรีคะชินทร

ตอ 1342

อ.วราภรณ เพิ่มทรัพย

ตอ 2166

อ.ณิชารีย ธนบรรเจิดสิน

ตอ 1214

อ.ชวัลลักษณ ชีวะวัฒนากร

ตอ 1301

อ.พิมพผกา ศิริหลา

ตอ 1328

อ.ธนกร รัสมี

ตอ 1342

อ.นัฐติยา เหมือนพงษ

ตอ 1342

อ.จุลลดา จิรวรรณวาสนา

ตอ 1343

อ.นายิกา เกตุใหญ

ตอ 2166

อ.จิดาพัฒน เลิศอริยกฤตย

thanakorn.ratsamee@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ณกฤติ พิศาลสารกิจ
อ.ณัฐพร พรหมมาศ
อ.กฤษฎา ตาดเสน

ตอ 2178

อ.ซารา อัล-ซัลฮิ

ตอ 1254

อ.วิสาพร ฤกษปฐมศักดิ์

ตอ 1331

อ.นัทถินี พันธุพล

ตอ 1294

อ.จิรัฐติกาล ลาภสุวัจนานนท

ตอ 1342

อาจารยหลักสูตรนานาชาติ PPIP
อ.กาญจนนพัช ดุจติปยะ

ตอ 2285

karnnapatd@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ทิฐินันท ทำนุ

ตอ 2167

thitinunt@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ณัฐวรรณ สุขสงวน

ตอ 2167

nattawans@swu.ac.th

อ.ศลิษา พิไสยสามนตเขต

ตอ 2262

salisap@swu.ac.th

อ.สุธิดา เลิศเดชะชัย

ตอ 2150

sutidal@swu.ac.th

อ.วรรณิดา โรจนภาพงศ

ตอ 2187

wanidar@swu.ac.th

อ.ประภาพร อุดมพรพิบูล

ตอ 2113

prapapornu@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ณัฐวดี พลอยดี

ตอ 2166

natwadee@swu.ac.th

อ.พัชกุล แกวกำพลนุชติ

ตอ 2104

patchakul@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ณันทิกา นทีธร

ตอ 1303

nunthikan@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ชนินันท ยอดนาม

ตอ 2178

chaninuny@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ชนิกานต หิรัญประจักษ

ตอ 2148

chanikanh@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ณิชกร สงวนสัตย

ตอ 2187

nichakorns@ppip.prathomswu.ac.th

อ.กิริยา เวชพานิช

ตอ 2104

kiriya@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ศุภนา ผิวงาม

ตอ 2112

supanap@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ภัครัศมิ์ ภูมิสวัสดิ์

ตอ 1303

pakkaratb@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ธนศิริ มูลโพธิ์

ตอ 2147

tanasirim@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ชนกนันท ศาสตรสุภาพ

ตอ 2104

chanoknans@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ชนกนันท แผนสมบูรณ

ตอ 2166

chanoknantp@ppip.prathomswu.ac.th

อ.บุณยาพร ผึ้งไผงาม

ตอ 2104

boonyapornp@ppip.prathomswu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.นภัสนันท คชกาสร

ตอ 2104

napatsanank@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ปยอร ศิริวัฒนะตระกูล

ตอ 2113

sudarats@ppip.prathomswu.ac.th

อ.สุดารัตน แสนคำ

ตอ 2112

napatsanank@ppip.prathomswu.ac.th

อ.อภิญญา จะโรจร

ตอ 2167

apinyaj@ppip.prathomswu.ac.th

อ.ภวิกา ไตรตรงสัตย

ตอ 2167

pavikat@ppip.prathomswu.ac.th

นางหทัยรัตน สายพันธุ

ตอ 2280

hatairats@swu.ac.th

นางอุไรพร สารถี

ตอ 2280

uraiporn@swu.ac.th

น.ส.ชลทิชา ตรงสกุล

ตอ 2107

choltich@swu.ac.th

น.ส.วีนัส อุดม

ตอ 2281

venus@swu.ac.th

นางประยูร ปนทอง

ตอ 2249

prayoon@swu.ac.th

น.ส.หยิน ทรงเดช

ตอ 2281

yin@swu.ac.th

นางสายรุง อรรถวรรณ

ตอ 2248

sairunga@swu.ac.th

น.ส.นิจชิตา สุขดิษฐ

ตอ 2277

nijchita@swu.ac.th

นางพรพิมล ชมตะคุ

ตอ 2280

pornpomolj@swu.ac.th

น.ส.จุฬารัตน เสกนำโชค

ตอ 2280

churarat@swu.ac.th

น.ส.ณนวลถนอม ออนชอย

ตอ 2278

เจาหนาที่

นายทนงศักดิ์ เนตรทอง

tanongsak@swu.ac.th

นายกฤษฎา ดาวกระจาย

ตอ 2198

kidsada@swu.ac.th

นางเพ็ญนภา ประสิทธิ์

ตอ 2252

phennapha@swu.ac.th

นายกฤษณะ มุขแกว

ตอ 2272

kridsana@swu.ac.th

น.ส.ศิริลักษณ ขันธวงษ

ตอ 2252

sirilukk@swu.ac.th

น.ส.พรภินันท สิริกุลเสฏฐ

ตอ 2282

preedaporn@swu.ac.th

น.ส.ปยะรัตน งามประดับ

ตอ 2114

นางจงจิตร สุขสบาย

ตอ 2273

jongjit@swu.ac.th

นายเสริมศักดิ์ บัวแดง

ตอ 2277

sermsakb@swu.ac.th

น.ส.วิไลลักษณ รวมศิลป

ตอ 2281

น.ส.ลัลนณภัทร จันทรชินภัทร

ตอ 2152
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ที่ทำงาน
ภายใน

น.ส.รัตติยากร สาลีผลิน

ตอ 2114

น.ส.ศิริวรรณ สุขสบาย

ตอ 2280

น.ส.ศุทธินี รักษาดี

e - mail
rattiyakorn.saleepalin@g.swu.ac.th
suttinee@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิติกานต เย็นสุข

ตอ 2249

นางศรัณยา มุขแกว

ตอ 2273

นายวิชญวิสิฐ ชลิตมงคลกุล

ตอ 2107

นางอมรรัตน เพ็ชรภักดี

ตอ 1324

นายณรงคเดช แสงโฉม

ตอ 2107

นางฑาริกา ศรีคะชินทร

ตอ 2273

น.ส.เพ็ญสิริ ไวยลาภ

ตอ 2281

น.ส.ธีราพร วงวาน

ตอ 2278

น.ส.ชลธิชา เปลี่ยนอารมณ

ตอ 2198

นายรัชนาท บำรุงชาติ

ตอ 2107

น.ส.ณัฐพัชร

ตอ 2110

อัครชัยสกุล

ภายนอก/DID

นายกันตภณ ทิมแตง

ตอ 2107

น.ส.ดวงฤทัย สิทธิโห

ตอ 2177

น.ส.นฤมล คงวุธ

ตอ 2248

นายยุทธพงษ จริยาณวัตร

ตอ 2198

น.ส.จิตรลดา เหลาเหล็ก

ตอ 2279

น.ส.รมณีย เรือนชาง

ตอ 2248

saranyak@g.swu.ac.th

dungruethai.s@prathomswu.ac.th

เจาหนาที่หลักสูตรนานาชาติ PPIP
น.ส.นงคราญ ยั่งยืน

ตอ 2104

nongkrany@swu.ac.th

น.ส.ภาทินี มั่นเกษวิทย

ตอ 2104

น.ส.ทุมรัตน บุญทับ

ตอ 2104

tummrat@swu.ac.th

น.ส.นิตยา แซปุน

ตอ 2104

nittayas.@ppip.prathomswu.ac.th

น.ส.ศิริธนา ยะมะโน

ตอ 2103

sirithanay@ppip.prathomswu.ac.th

นายสมภพ วิวัฒนารมย

ตอ 2152

somphopv@g.swu.ac.th

น.ส.ธัญชนก อนันตชัย

ตอ 2104

thanchanoka@ppip.prathomswu.ac.th
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น.ส.ปาณิศา

ที่ทำงาน
ภายใน

สุโพธิ์ภาค

ตอ 2104

น.ส.สุตาภัทร เนียมหอม

ตอ 2104

ภายนอก/DID

e - mail

sutaphatn@ppip.prathomswu.ac.th

เจาหนาที่สมาคมผูปกครองและครูฯ
น.ส.รัชนี อุดม

ตอ 2106

น.ส.กัญญณัช ชาญณรงค

ตอ 2106

นางเสาวลักษณ ทองคงอวม

ตอ 2106

เจาหนาที่สมาคมศิษยเกาฯ
น.ส.วันเพ็ญ เสนาคง

ตอ 2108

น.ส.อรวรรณ ชินนอก

ตอ 2108

พนักงานบริการ
นายยชอนันต อธิษฐานรัตน

ตอ 2107

yachaanon@swu.ac.th

นายสุภกิจ จันชุม

ตอ 2107

supakit@swu.ac.th

นายไชยวัฒน เรือนทอง

ตอ 2107

chiwatr@swu.ac.th

นางบังอร เจนจบ

ตอ 2105

bangonj@swu.ac.th

นายวิโรจน จุรังคลักษณ

ตอ 2107

virojana@swu.ac.th

นางนฤมล วงวาน

ตอ 2105

narumolv@swu.ac.th

น.ส.รสสุคนธ สงวนพันธุ

ตอ 2279

rossukhon@swu.ac.th

น.ส.ทยานิศวร จารุภัทรวิบูลย

ตอ 2114

tayanis@swu.ac.th

น.ส.ประวร บุญยอ

ตอ 1340

praworn@swu.ac.th

นางบุญเรือน รุงศรี

ตอ 1214

boonruen@swu.ac.th

น.ส.สุภัทรา ศุภาเดชาภรณ

ตอ 1340

supatras@swu.ac.th

นายพนัส ลินทอง

ตอ 2107

phanut@swu.ac.th

น.ส.กมลพร วิชิต

ตอ 2105

boonyem@swu.ac.th

นางอัมภาวรรณ ไชยรัตน

ตอ 2105

umpawon@swu.ac.th

น.ส.ประภา แกวสะอาด

ตอ 2105

prapay@swu.ac.th

น.ส.บุปผา ธงศรี

ตอ 2105

buppha@swu.ac.th

นายสมชัย วงศตะนา

ตอ 2107

somchaiwo@swu.ac.th

น.ส.มาลัย นิยม

ตอ 1210

malain@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

นางสุภาพ กมลเตียวเจริญ

ตอ 2105

supapk@swu.ac.th

นายวิเชียร อัญชื่น

ตอ 2107

wichean@swu.ac.th

นางสมบูรณ เรือนทอง

ตอ 2248

somboonr@swu.ac.th

น.ส.ภรสยุม พุมภู

ตอ 2105

pornsayoom@swu.ac.th

น.ส.สมณีย เหลามา

ตอ 2105

นายอำนาจ วิชิต

ตอ 2107

umnad@swu.ac.th

น.ส.อรทัย คิดดีจริง

ตอ 1214

orathaik@swu.ac.th

นางสุดสาคร วิเศษตุน

ตอ 2105

sudsakhon@swu.ac.th

นายนพเดช ทวีสุข

ตอ 2107

noppadet@swu.ac.th

น.ส.พิกุล เทพพันธา

ตอ 2105

น.ส.อภิญญา รุงศรี

ตอ 2105

apinya@swu.ac.th

น.ส.พรนภา นนพละ

ตอ 2105

pornnapan@swu.ac.th

น.ส.ปนัดดา รุงศรี

ตอ 2105

panaddar@swu.ac.th

นายวีระเดช ไชยแสง

ตอ 2107

weeradet@swu.ac.th

นายอัครินทร จารัตน

ตอ 2107

akkarin@swu.ac.th

นายอนันต

สุขเลิศ

ตอ 2107

ananso@swu.ac.th

น.ส.สำรวย

อรรคบุตร

ตอ 2105

samrui@swu.ac.th

นายยงยุทธ วิเศษตุน

ตอ 2107

นางอรุณศรี

ตอ 1324

ลินทอง

นายสนธยา คำมะนาง

ตอ 2107

น.ส.ทรงอัปสร บุญไทย

ตอ 1205
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ

02-258-9326

โทรศัพทระบบอัตโนมัติ

02-260-9986-8

หมายเลขโทรสาร 02-258-4106,02-662-1183
ธุรการ 02-260-9986

ตอ 122

หลักสูตรนานาชาติ
โทรศัพท 02-260-9621-3

ตอ 700

ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
ผศ.ชวลิต สูงใหญ
ตอ 109
เลขาผูอำนวยการโรงเรียนฯ

chawaliz@swu.ac.th

ตอ 110

รองผูอำนวยการฝายบริหาร
อ.ศุภศิษย นามโภชน

ตอ 114

supasith@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
อ.ธนลาวัลย เพียรคา

ตอ 144

chusris@swu.ac.th

ตอ 152

sarinthorn@swu.ac.th

อ.วนิดา ยาณรักษา
รองผูอำนวยการฝายวางแผนและพัฒนา

ตอ 113

wanidaya@swu.ac.th

อ.กันหา ราชโคตร

ตอ 112

kunha@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน
อ.ศรินทร จี้เพ็ชร
รองผูอำนวยการฝายวิจัยและนิเทศ

ผูชวยผูอำนวยการฝายหลักสูตรนานาชาติ
ดร.วรพงษ แสงประเสริฐ

กด 3600
ตอ 707

ผูชวยผูอำนวยการฝายประกันคุณภาพและบริการชุมชน
ผศ.สุคนธ อักษรชู

ตอ 115

sukhon@swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม
อ.ปราโมทย แขกระจาง

ตอ 200

pramotk@swu.ac.th

ตอ 3108

yuttakorn@swu.ac.th

ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาวินัยและสงเสริมสุขภาพนักเรียน
ดร.ยุทธกร ไพรวงษ
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

บุคลากร
นางอมราลักษณ ชัยภักดี

ตอ 124

amaralak@swu.ac.th

น.ส.ทิพยวัลย เกื้อทอง

ตอ 108

tippawank@swu.ac.th

น.ส.ภัทรนันต สุคง

ตอ 125

pattaranan@swu.ac.th

น.ส.นันทิกานต ปาจิณะ

ตอ 126

น.ส.กัญญาภัทร ปุนปอง

ตอ 126

น.ส.สาวิตรี สายสะอาด

ตอ 501,511

sawitrees@swu.ac.th

น.ส.พจนนิพัทธ ถาวรเจริญ

ตอ 501,511

photnipat@swu.ac.th

น.ส.กมลชนก เกตุศรี

ตอ 501,511

น.ส.ศศิมาภรณ ปอมทอง

ตอ 501,511

น.ส.สุกัญญา ปทุมชัย

ตอ 122

sukanya@swu.ac.th

น.ส.วาสนา อุดม

ตอ 120

vasanau@swu.ac.th

น.ส.สุรีรัตน พรมสุรินทร

ตอ 127

sureerat@swu.ac.th

น.ส.ชนิกานต ปาจิณะ

ตอ 127

นายสรางสรรค วงศฉลาด

ตอ 132

นายบริรักษ พรหมบริรักษ

ตอ 132

น.ส.สุมินตรา ลัมภเวส

ตอ 132

นายอดิศักดิ์ ไวยะพันธ

ตอ 132

นายสุรพล คำสระคู
นายณรงคชัย ผลดี

ตอ 132
ตอ 111

narongchaip@swu.ac.th

นายวิษณุ แสงเปรี่ยง

ตอ 111

vissanu@swu.ac.th

นายวัลลภ กรีติวิทยากร

ตอ 111

นายกิตติกร ปรางคทอง

ตอ 111

นายอภิสิทธิ์ ปรากฏ

ตอ 111

นายศิวณัฐ ศิริสมบัติ

ตอ 111

นายพันธวัช กองเงิน
น.ส.วิไล แสงชัยกุล

ตอ 510

pantawat@swu.ac.th

ตอ 130

wilais@swu.ac.th

นายฐิติกาญจน สุนทรเกตุ

ตอ 131

sangsun@swu.ac.th
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ที่ทำงาน

นางเกษกนก ตุมชัยพร
น.ส.พิมพชนก ตุมชัยพร

ตอ 145

นายสำเริง สุนทรเกตุ

ตอ 143

นายเฉลิมพล จันตรีกุล

ตอ 142

chalermpol@swu.ac.th

นายอนุรักษ ไทยวรรณ
นางจิตรา นาปาเลน

ตอ 142
ตอ 141

anurakt@swu.ac.th

น.ส.ปทมาวรรณ เรืองจอย

ตอ 141

นางอรพรรณ สุรวิชัย

ตอ 500

น.ส.สุภาพร บุญทา

ตอ 500

น.ส.ลัดดาวัลย ฟงเพราะ

ตอ 210

นางสาคร รัตนพันธุศรี

ตอ 500

นางชุติมา ตลอดไธสง

ตอ 162

chutimath@swu.ac.th

นายอิสระ วรรณกุล

ตอ 163

itsar@swu.ac.th

น.ส.ไขมุก เหลาสุนทร

ตอ 146

kaimuk@swu.ac.th

น.ส.วิไลวรรณ วัชรวิชานันท

ตอ 146

น.ส.อลิสา หนูรุน

ตอ 134

น.ส.โศภิตา โศภิตพงศ

ภายนอก/DID

e - mail

ภายใน
ตอ 145

ketwaree@swu.ac.th

jitran@swu.ac.th
orapans@swu.ac.th

alisan@swu.ac.th

ตอ 0,3101

น.ส.ชนากานต ดานมงคลทิพย

ตอ 3101

นางอิสรีย มหาขันธ

ตอ 3105

น.ส.ปยดา กาญจนดำรงนันท

ตอ 3105

น.ส.สุภัค วงศวุฒิอักษร

ตอ 3105

นางสุภัษรา ศรีณะพรหม

ตอ 200

supatsaras@swu.ac.th

นางสุภัก จิตรีขาน

ตอ 104 -5

supakj@swu.ac.th

ดร.ทิชากร อาทิตวรากูล

ตอ 182

thichakorn@swu.ac.th

น.ส.เบญญา ประทุมพร

ตอ 184

น.ส.หทัยรัตน มาสิงห

ตอ 119

น.ส.รัชณีกร แซหนา

ตอ 119

isareem@swu.ac.th

น.ส.เพริศฉาย ศรีสุวรรณหงษ

kamontippr@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน

น.ส.กรรณิการ เก็งวินิจ

ภายใน
ตอ 110

น.ส.นันทนา โมลีวงศ

ตอ 128

น.ส.ชนาธิป วรรณศรี

ตอ 3106 -7

น.ส.เฉิดฉวี คุณทัน

ตอ 3106 -7

น.ส.เกษมณี ทองปญญา

ตอ 3106 -7

น.ส.กนกอร ลุนสาร

ตอ 3106 -7

น.ส.ยลพักตร ตาลไธสง

ตอ 3106 -7

น.ส.สุจิณนา ชัยแสงฤทธิ์

ตอ 3109

นายพชรกร ปานเจริญ

ตอ 3109

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ตอ 156,509

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ตอ 165,166

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ตอ 169,170

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาฯ

ตอ 152,153

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ตอ 118,172

กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา

ตอ 3301- 2

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

ตอ 3305

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ตอ 181

และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ตอ 201, 202

และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ตอ 200, 203

และเทคโนโลยีคหกรรม
กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะดนตรี-นาฏศิลป
กิจกรรมแนะแนว

ตอ 204
ตอ 3200, 3203
ตอ 135, 136
ตอ 148

ศูนยศักยวิโรฒ

ตอ 102

ภายนอก/DID

e - mail
kannikark@swu.ac.th
nantanam@swu.ac.th

sujinna@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง
งานการเงิน

งานพัสดุ
งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ
งานทรัพยากรบุคคล
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานเอกสารวิชาการ
งานวิชาการ
งานวัดผลประเมินผล
งานสวนสงเสริมและบริการการศึกษา
งานสุขภาพอนามัย
งานโสตทัศนูปกรณ
งานหองสมุด
งานศูนยศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง
งานฝายพัฒนาวินัย
งานวิจัย
งานนิเทศและฝกประสบการณ
หองพยาบาล
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพฯ
งานสมาคมผูปกครองและครูฯ
งานโภชนาการ
งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
งานผลิตเอกสาร
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน
ภายใน
ตอ 124
ตอ 125
ตอ 126
ตอ 108
ตอ 501,511
ตอ 120, 122
ตอ 0, 3101
ตอ 127
ตอ 132
ตอ 111
ตอ 130, 131
ตอ 143
ตอ 145
ตอ 141
ตอ 142
ตอ 500
ตอ 162,163
ตอ 146, 147
ตอ 134
ตอ 3108 -9
ตอ 182,184
ตอ 119
ตอ 500
ตอ 112,110
ตอ 128
3106, 3107
3105
ตอ 104-105
ตอ 502
ตอ 510
ตอ 3307

ภายนอก/DID

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

คณาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
อ.ปราโมทย แขกระจาง
ตอ 200
ผศ.ศิริอร นพกิจ

ภายนอก/DID

e - mail

pramotk@swu.ac.th

ตอ 200

sirion@swu.ac.th

อ.ยงยุทธ เอี่ยมสอาด
อ.จินตนา นักบุญ

ตอ 3202-3
ตอ 174

yongyuta@swu.ac.th

อ.วนิดา ยาณรักษา

ตอ 113

wanidaya@swu.ac.th

อ.รสนา มรรษทวี

ตอ 174

rossana@swu.ac.th

jintanan@swu.ac.th

ดร.วรพงษ แสงประเสริฐ

ตอ 169, 170

worapong@swu.ac.th

อ.รุงนภา บุญทวีกิจ

ตอ 169, 170

rungnapab@swu.ac.th

อ.กนกพร วงศไพรินทร

ตอ 169, 170

kanokpornw@swu.ac.th

อ.ธัญสินี มวงทอง

ตอ 169, 170

thunsinee@swu.ac.th

อ.พฤกษาพันธุ สวาทสุข

ตอ 169, 170

pruksapan@swu.ac.th

อ.นาถนิสถ ชนินทรเทพ

ตอ 169, 170

narttanit@swu.ac.th

อ.ปารมี นาทเวช

ตอ 169, 170

อ.ธวัชพล พันธุเสงี่ยมจิตต

ตอ 169, 170

อ.วีรินทรทิรา ครองยุติ

ตอ 169, 170

อ.กฤณภัช อากาศวิภาต

ตอ 169, 170

อ.เมธาพร ตั้งกาญจนยืนยง

ตอ 169, 170

อ.ฑิกามาศ ศรีทองกุล

ตอ 169, 170

อ.ศุภร มนตเลี้ยง

ตอ 169, 170

อ.สาริน นุชอุดม

ตอ 169, 170

อ.จงเจตน อยูชาวไร

ตอ 169, 170

อ.ชินดนัย ผองพักตร

ตอ 169, 170

อ.ดลพร โรจนสถิตพงศ

ตอ 169, 170

อ.ปรีดิ์เปรม ติยะรัตนากรกุล

ตอ 169, 170

อ.รินทิพย จงสมบูรณ

ตอ 169, 170

อ.นภัสวรรณ ศรีสำอางค

ตอ 169, 170

อ.สันติภาพ อุปรา

ตอ 169, 170

sup.monliang@g.swu.ac.th

chattawat.boss@g.swu.ac.th
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ที่ทำงาน

อ.ธาวิน จตุรภัทร

ภายใน
ตอ 169, 170

อ.ฉัฐวัสส ดวงจันทร

ตอ 169, 170

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ศิโรรัตน เอมประณีตร

ตอ 209

อ.วิชญวิสิฐ รักษาพัชรวงศ

ตอ 209

witwisit@swu.ac.th

อ.ปญจรส เหลืองธนกุล

ตอ 209

pancharote@swu.ac.th

ดร.นำโชค บุตรนํ้าเพ็ชร

ตอ 209

numchoke@swu.ac.th

อ.ธาริณี ทองศรี

ตอ 209

อ.อรัญญิกา สอนพิมพ

ตอ 209

อ.ภูมิพิมพกานต อุดมพงษสุข

ตอ 209

อ.พัชรี แพนลิ้นฟา

ตอ 152,153

patcree@swu.ac.th

อ.ภูมิพรรณ ทวีชาติ

ตอ 152, 153

pumipun@swu.ac.th

อ.ศรินทร จี้เพ็ชร

ตอ 152, 153

sarinthorn@swu.ac.th

อ.สุกัญญา จันทโภโต

ตอ 152, 153

sukanyac@swu.ac.th

อ.กิ่งกาญจน บัวแกว

ตอ 152, 153

ginggarn@swu.ac.th

อ.นนทรี พรมมี

ตอ 152, 153

nonsee@swu.ac.th

อ.เบญจลักษ พงศพัชรศักดิ์

ตอ 152, 153

benjalak@swu.ac.th

อ.สรรชัย โสมนัสวงศวาณิช

ตอ 152, 153

sunchai@swu.ac.th

อ.ณพรรษ อาทิตวรากูล

ตอ 152, 153

napata@swu.ac.th

อ.วัชพล ตุลยวิไลกุล

ตอ 152, 153

อ.สุฑามาศ แกวบางพูด

ตอ 152, 153

อ.ชยกร ชุมมงคล

ตอ 152, 153

อ.โชติกา ปทมาภรณ

ตอ 152, 153

อ.ชยพร พันทอง

ตอ 152, 153

อ.วรรณอนงค ชุมคง

ตอ 152, 153

อ.ภรณมนัส ชั้นกลาง

ตอ 152, 153

อ.วัชรพงศ ศิริมาสกุล

ตอ 152, 153

อ.ธนาวิทย คงประเสริฐผล

ตอ 152, 153

ผศ.ดร.สุธินันท บุญพัฒนาภรณ

ตอ 118,172

suthinan@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ดร.ธีรเชษฐ เรืองสุขอนันต

ตอ 118,172

teerachat@swu.ac.th

อ.ไพศาล จรรยา

ตอ 118,172

phaisan@swu.ac.th

อ.ระพีพัฒน แกวอํ่า

ตอ 118,172

rapeepatk@swu.ac.th

อ.จุฑามาศ บัวทอง

ตอ 118,172

chutamatb@swu.ac.th

อ.สุธารัตน สมรรถการ

ตอ 118,172

sutharat@swu.ac.th

วาที่รอยตรีไพรัช เจริญตรีเพชร

ตอ 118,172

phairatj@swu.ac.th

อ.สิทธิกร เรืองศรี

ตอ 118,172

อ.เกษชุดา เพียงนุเคราะหชน

ตอ 118,172

อ.วรวุฒิ แซตั้ง

ตอ 118,172

อ.ทิพยวรรณ จันทรเขียว

ตอ 118,172

อ.เปรียบฟา ดวงนุม

ตอ 118,172

อ.ศิรัชชรินทร ยศสวรินทร

ตอ 118,172

อ.ธนกฤต อัธยาจิรกูล

ตอ 118,172

อ.จุฑามณี อินทรอุริศ

ตอ 118,172

อ.กิตติธัช ชอสุวรรณ

ตอ 118,172

อ.ปาฏิหารย นักฆอง

ตอ 118,172

อ.ชญาภา เผือกคลาย

ตอ 118,172

อ.วงเดือน ออมอด

ตอ 118,172

อ.พงษไพบูลย อยูอาจินต

ตอ 118,172

อ.วีรพล ยอดจิ๋ว

ตอ 118,172

อ.กันหา ราชโคตร

ตอ 112

kunha@swu.ac.th

อ.อำนาจ สาทสิทธิ์

ตอ 181

amnaj@swu.ac.th

อ.วรรัตน เอี่ยมนาคะ

ตอ 181

vorarat@swu.ac.th

อ.กาลัญู สูงใหญ

ตอ 181

kalunyu@swu.ac.th

อ.ภานุวัตร ชูบัวขาว

ตอ 181

อ.คัทลียา วิเลปะนะ

ตอ 181

ดร.ยุทธกร ไพรวงษ

ตอ 3108,3301

ดร.จตุพร บรรเริงเสนาะ

werapon.yodjiew@g.swu.ac.th

yuttakorn@swu.ac.th
jatupornb@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.อรชุมา เชื้อชาง

ตอ 3302

onchuma@swu.ac.th

อ.มาริสา เกตุขาว

ตอ 3303

marisak@swu.ac.th

อ.สุมาลี ไพรวงษ

ตอ 3303

sumaleepr@swu.ac.th

อ.พลเอก สุภาสงวน

ตอ 3301

polnek@swu.ac.th

อ.ชโยทิต ศิริโชติ

ตอ 3301

อ.ปริญญ พรหมมวง
อ.สุวนันท วิริยะสุข
อ.วิสิษฏ ศรีพิมพ

ตอ 3302

อ.เทพรัตน เข็มเพชร
อ.ปยะพงษ หวานดี

ตอ 3302

อ.บุปผา มวยแกว

ตอ 3305

buppa@swu.ac.th

อ.กิริยา กุศลสง

ตอ 3302

kiriya@swu.ac.th

อ.มนทรัตน สุจีรกุลไกร

ตอ 3305

อ.สุรวงศ สุจีรกุลไกร

ตอ 3305

อ.ปราโมทย แขกระจาง

ตอ 200

pramotk@swu.ac.th

อ.ปญจพงค เจริญศรี

ตอ 201

santipon@swu.ac.th

อ.รอฮานี หีมมิหนะ

ตอ 202

rohanee@swu.ac.th

ดร.นิกูล ชุมมั่น

ตอ 201

nigool@swu.ac.th

อ.กิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล

ตอ 3202-3

kittisakp@swu.ac.th

อ.วิศรุต สุวรรณศรี

ตอ 3202-3

wisarut@swu.ac.th

อ.วิสุดา อิเกิลแชม

ตอ 3202-3

wisuda@swu.ac.th

อ.ธีรพงษ บำเพ็ญทาน

ตอ 3202-3

theeraphong@swu.ac.th

ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร

ตอ 3202-3

kunthida@swu.ac.th

อ.ปริทัศน เรืองยิ้ม

ตอ 3202-3

อ.ปติวัตร อินทราศักดิ์
อ.ลักขณา คชสาร

ตอ 3202-3
ตอ 3200

lakkanako@swu.ac.th

อ.อานนท เลียนอยาง

ตอ 3200

anon@swu.ac.th

อ.ผุสวัฒน ทองสรอย

ตอ 3200

phusawat@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

อ.ศุภจิรา เพ็ชรประกอบ

ตอ 3200

อ.ธีรศักดิ์ คชสาร

ตอ 3200

อ.ศิริลักษณ เดชหาญ
ดร.วีรณดา อรุณปลอด

ตอ 204
ตอ 204

wipaporn@swu.ac.th

อ.ศุภศิษย นามโภชน

ตอ 204

supasith@swu.ac.th

อ.ภคพงษ ทุงสี่

ตอ 204

pakapong@swu.ac.th

ดร.ธนีพรรณ โชติกเสถียร

ตอ 204

thaneepan@swu.ac.th

อ.กฤษพล วัฒนปาน

ตอ 204

krittsaphon@swu.ac.th

อ.ธนนันท อินทิตานนท

ตอ 204

อ.กิตติศักดิ์ คนแรงดี

ตอ 204

อ.โยษิตา ชีวาสัจจาสกุล

ตอ 204

อ.ชญานิศ เริ่มคิดการ

ตอ 204

อ.กฤตยภรณ ศิรินุพงศ

ตอ 204

อ.โดฬาร แสงดารา
ผศ.สมคิด กอมณี

ตอ 204
ตอ 139

somkid@swu.ac.th

อ.ศศิธร วรรณพัฒน

ตอ 135

sasitronw@swu.ac.th

อ.จุฑามาศ มีอุสาห

ตอ 148

อ.พรพิมล โคตรนาวัง

ตอ 136

อ.เสกข วงศพิพันธ

ตอ 138

อ.ภัทรไพลิน ดานสุคนธ

ตอ 133

อ.ภรภัค วงศอรุณ

ตอ 133

อ.ณัฐนิชา สุโพธิ์

ตอ 200

nattanicha@swu.ac.th

ดร.ยาตรา ยมสูงเนิน

ตอ 203

yattra@swu.ac.th

อ.ยอดขวัญ ซาไข
อ.พัชรา เทนสิทธิ์

ตอ 203
ตอ 156

patchart@swu.ac.th

อ.ธันยณิชา พงษปรีชาวงศ

ตอ 156

wanittha@swu.ac.th

อ.สุกัญญา บุญทวี

ตอ 156

sukanyab@swu.ac.th

ดร.สุวิมล คำนวณ

ตอ 509

suwimonk@swu.ac.th

sirilakt@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

ดร.ปราโมทย สกุลรักความสุข

ภายใน
ตอ 509

อ.สรัญญา ปญญะสุทธิ์

ตอ 156

อ.พัชรีภรณ กันทะนะ

ตอ 156

อ.อรวรรณ คำยวง

ตอ 156

อ.จิตสุภา เขียวอินทร

ตอ 156

อ.กิตติยา แซเตีย

ตอ 156

อ.อาธิป เมืองนาม

ตอ 156

อ.ปุณณชัย จันปุม

ตอ 156

อ.เอกพงษ ใจสมหวัง

ตอ 156

อ.อภิเชษฐ ศรีงามเมือง

ตอ 156

อ.ณัฏฐพล เขียวเสน

ตอ 156

อ.กนิษฐา อาจหินกอง

ตอ 156

อ.ธนัญญา นวนกระโทก

ตอ 156

อ.พิมลกร ทวยหาญ

ตอ 156

อ.กมลวรรณ สิงหชาติ
อ.นาตยา ชวยชูเชิด

ตอ 156
ตอ 165, 166

kamonwan.singhachart@g.swu.ac.th
nattayac@swu.ac.th

อ.ธวัชชัย วิจารณนิกรกิจ

ตอ 165, 166

thawatchaiw@swu.ac.th

อ.ศิริญา พิชัยสามารถ

ตอ 165, 166

titiyaporn@swu.ac.th

อ.ดร.นวทรัพย พิชยั สามารถ

ตอ 165, 166

nawasap@swu.ac.th

อ.นันทกานต สายทอง

ตอ 165, 166

nuntakan@swu.ac.th

อ.นัทชาริน อาษาธง

ตอ 165, 166

nutcharin@swu.ac.th

อ.พีระพล ชินรัตน

ตอ 165, 166

peerapolc@swu.ac.th

ผศ.ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ

ตอ 165, 166

krirks@swu.ac.th

อ.กนกภรณ แซคู

ตอ 165, 166

อ.จารุวรรณ ไทยเถียร

ตอ 165, 166

อ.จารุวัฒน ชูรักษ

ตอ 165, 166

jaruwatc@swu.ac.th

อ.ณัฐธยาน เชาวเฉลิมกุล

ตอ 102

natthayac@swu.ac.th

อ.สุภัสสรา จตุโชคอุดม

ตอ 102

supatsaraj@swu.ac.th

pramote@swu.ac.th
sarunyap@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

อ.ศุภพิชญ วิเชียรฉันท

ตอ 102

อ.พันทิวา งามพจนวงศ

ตอ 102

อ.อภิญญา แขกระจาง

ตอ 102

อ.ปภณ มะโน

ตอ 502

อ.ณัฐพร ตอเงิน

ตอ 502

อ.คณิตพัฒน กิจอรุณกูล

ตอ 502

อ.ธัชชัย วุฒิกลชัย

ตอ 502

อ.อัยลดา หอมไมหาย

ตอ 502

อ.ชญาณี ขวัญชูนุช

ตอ 502

อ.วิศญา เชาวอภินันท

ตอ 503

อ.ชนิกา สุนทรเกตุ

ตอ 503

อ.จุรีรัตน สาคร

ตอ 503

อ.นะภาขวัญ ศรีเจริญ

ตอ 503

อ.วิลาวัลย คุณวิเศษ

ตอ 503

อ.ธิดารัตน เกื้อทอง

ตอ 503

น.ส.สมใจ มะเดื่อ

ตอ 503

น.ส.นรากุล ธรรมชาติ

ตอ 503

น.ส.รริญภัชญ แกวพรม

ตอ 503

อ.รุจิรา เต็งเฉี้ยง

ตอ 506

อ.ฉัตรชัย เก็งวินิจ

ตอ 506

อ.คมธัช สืบสายชล

ตอ 506

อ.ชัชวัชร รินทระ
อ.พาขวัญ ลัน่ นาวา

ตอ 506

อ.ธมลวรรณ มีสมบัติ

ตอ 506

ตอ 506

ภายนอก/DID

e - mail
supapitch@swu.ac.th

witsaya@swu.ac.th
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
หมายเลขโทรศัพท 02-251-3930
02-251-3934
02-251-3937
หมายเลขโทรสาร 02-251-4159
ผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
อ.โชติวิทย ธรรมสุจิตร

ตอ 111

adul@swu.ac.th

ตอ 134

wattanan@swu.ac.th

ตอ 113

praparatt@swu.ac.th

ตอ 514

cheewan@swu.ac.th

ตอ 102

cherdch@swu.ac.th

ตอ 135

soonthorn@swu.ac.th

ตอ 124

nongkaru@swu.ac.th

ตอ 221

kasin@swu.ac.th

ตอ 126

pattamad@swu.ac.th

ตอ 138

kittisakn@swu.ac.th

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ
อ.วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
รองผูอำนวยการฝายบริหาร
ดร.ประภารัตน ธิติศุภกุล
รองผูอำนวยการฝายวิจัย นิเทศและฝกประสบการณวิชาชีพครู
ผศ.ชีวัน เขียววิจิตร
รองผูอำนวยการฝายปกครอง
อ.เชิด เจริญรัมย
ผูชวยผูอำนวยการฝายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม
อ.สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาศักยภาพนักเรียน
อ.นงคราญ สุนทราวันต
ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอม
อ.กสิณ นวลทรง
ผูชวยผูอำนวยการฝายกิจการพิเศษ
ดร.ปทมา ดีสวัธนศรีเพชร
ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
อ.กิตติศักดิ์ นิทาน

ผูจัดการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
ตอ 300
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ฝายพัสดุ
นางบังอร ขำสุวรรณ

ตอ 110

bangor@swu.ac.th

น.ส.อรอุมา เมระยากรณ

ตอ 110

onumam@swu.ac.th

น.ส.ชนิตาภรณ เส็งรอดรัตน

ตอ 110

Chanitaporn@g.swu.ac.th

น.ส.พิสมัย นิยมเหตุ

ตอ 114

pisamai@swu.ac.th

น.ส.นราภรณ คำเอี่ยม

ตอ 114

naraphor@swu.ac.th

น.ส.ชไมพร เมระยากรณ

ตอ 115

chamatporn@swu.ac.th

น.ส.พิมลวรรณ อติชาติวาณิช

ตอ 115

pimolwan@swu.ac.th

ตอ 117

wanidapa@swu.ac.th

น.ส.ณิชาภา ทองริบุรี

ตอ 112

nichapa@swu.ac.th

น.ส.เนตรชนก รัตนสุภา

ตอ 118

netchanok@swu.ac.th

ตอ 119

pichnita@swu.ac.th

ตอ 120

veeraya@swu.ac.th

นายอำพล ตรีนิมิต

ตอ 121

ampholt@swu.ac.th

นายจารุวิทย ตรีนิมิต

ตอ 121

jaruvit.swu.ac.th

น.ส.ศุภาวรรณ กันแตง

ตอ 122

supawon@swu.ac.th

นายนวกานต วิภาสชีวิน

ตอ 122

nawakan@swu.ac.th

น.ส.ศรัญญา ชูเพ็ง

ตอ 122

sarunyach@swu.ac.th

น.ส.สุภาวดี แผนนอย

ตอ 122

supavadeep.swu.ac.th

ฝายการเงิน

งานสารบรรณ

งานโภชนาการ
น.ส.วนิดา ไพบูลยพัฒนพงษ
งานบุคคล

เลขานุการ
อ.พิชญนิตา สองสนู
หัวหนาสำนักงานบริการการศึกษา
นางวีรยา รอดสน
หองโรเนียว - ถายเอกสาร

ฝายทะเบียน
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

ฝายบริการ
นายจำรูญ พรายเมฆ

ตอ 195

chamroop.swu.ac.th

นายวิชชรัช ธรรมดูล

ตอ 195

isaret@swu.ac.th

สำนักงานโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ
ตอ 314
น.ส.ปทมา เลาหสินณรงค

pattamal@swu.ac.th

น.ส.สุกัญญา ฮอกระโทก

ตอ 314

นางญาดานุช อัครธนเดชาธร

ตอ 314

sucheerab@swu.ac.th

ตอ 0

piyawantu@swu.ac.th

น.ส.นันทนัช พิมลบรรยงก

ตอ 101

nantanatpi@swu.ac.th

น.ส.ชิดชนก ชอบสัจจะ

ตอ 101

งานประชาสัมพันธ
น.ส.ปยวรรณ ทุมโมง

งานปกครอง
น.ส.ศิริวรรณ ไลภาพ

ตอ 102

siriwanl@swu.ac.th

หองกลองวงจรปด
นายประยุทธ แกวนิล

ตอ 104

ฝายแผน ประกันคุณภาพและพัฒนาเพื่อสังคม
ตอ 135

thanutporn@swu.ac.th

นายศรายุทธ วรสานนท

ตอ 138

sarayutw@swu.ac.th

น.ส.อาทิตยาพร แกลวกลา

ตอ 138

atitayaporn@g.swu.ac.th

น.ส.ธนัตพร ชาติสุภาพ
ฝายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

หองสมุด EPTS
นางสุชาดา ไทยพานิช

ตอ 332

หองสมุด
ตอ 431

siriwanpi@swu.ac.th

น.ส.วันเพ็ญ ทองชนะ

ตอ 516

wanpento@swu.ac.th

น.ส.ณัฐสลลภร แสงวีระศิริ

ตอ 516

Natsalanporn@swu.ac.th

น.ส.ศิริวรรณ ของเมืองพรวน
หองพยาบาล
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ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

คณาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผศ.ดร.คณาภรณ รัศมีมารีย

ตอ 426

kanaporn@swu.ac.th

ผศ.โชตรัศมิ์ จันทนสุคนธ

ตอ 152

chotratsame@swu.ac.th

อ.ดวงเดือน พัฒนวิริยะวาณิช

ตอ 171

duangdeu@swu.ac.th

ตอ 520

budsarak@swu.ac.th

อ.พงศธร นันทธเนศ

ตอ 423

pongsath@swu.ac.th

อ.เยาวลักษณ สุขุมินท

ตอ 527

yaowalaksu@swu.ac.th

อ.วรพันธุ อิ่มอํ่า

ตอ 221

picheti@swu.ac.th

ผศ.วรรณิศา ปลอดโปรง

ตอ 125

vannisa@swu.ac.th

อ.ศิริเพ็ญ ประกอบดี

ตอ 520

siripen@swu.ac.th

อ.ศิริลักษณ คงมนต

ตอ 182

siriluck@swu.ac.th

อ.สิริกุล อำนาจเกียรติกุล

ตอ 446

sirikun@swu.ac.th

อ.กรรณิการ ปญญาวิชัย

ตอ 423

kannikarp@swu.ac.th

อ.กังสดาล ชูอิ่ม

ตอ 301

kangsadan@swu.ac.th

อ.กัญจนณัฏฐ ตะเภาพงษ

ตอ 623

jaichuen@swu.ac.th

อ.กิตติภูมิ บุญรักษ

ตอ 125

kittiphum@swu.ac.th

อ.เกดิษฐ จันทรขจร

ตอ 161

keidit@swu.ac.th

อ.กรวิชญ โสภา

ตอ 127

korawit@g.swu.ac.th

อ.กัลยากร ตายเมือง

ตอ 301

kalyakorn.swu.ac.th

อ.กาญจนา ถาวร

ตอ 528

kanjanat@swu.ac.th

อ.ขนิษฐา แกวเกิด

ตอ 181

khanithk@swu.ac.th

อ.คมสันต ไวฉลาด

ตอ 221

khomson@swu.ac.th

อ.วาที่รอยตรีคุปตวรรธน ศรีกุล

ตอ 138

kuptawat@g.swu.ac.th

อ.จำนงค สดคมขำ

ตอ 533

chamnong@swu.ac.th

อ.จิตตตรา ตั้งศิรพิ งศเมธ

ตอ 431

chittra@swu.ac.th

อ.เจริญขวัญ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
อ.ชนากานต ธนนิวัฒน

ตอ 123
ตอ 128

chanakan.swu.ac.th

อ.ชนัยสุดา ทองอยู

ตอ 136

chanaisuda@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

อ.ชลธิชา รมยานนท

ภายใน
ตอ 530

ดร.ชลภูมิ บรรหาร

ตอ 537

chonlapoom@swu.ac.th

อ.ชวลิต ศรีคำ

ตอ 133

chawalits@swu.ac.th

อ.ชุติมา ทศเจริญ

ตอ 741

chutimato@swu.ac.th

อ.ฐานภา รอดเกิด

ตอ 302

ratanar@swu.ac.th

อ.ฐิติพัฒน รื่นอารมย

ตอ 623

thitipatr.swu.ac.th

อ.ณภัทร โสมาทิตย

ตอ 123

อ.ณภัสวรรก สุภาแสน

ตอ 251

haphatsawan@swu.ac.th

อ.ณัฏฐพัชร แพรงกระโทก

ตอ 301

nattaphat@swu.ac.th

อ.ณัฐ สิทธิกร

ตอ 141

nut@swu.ac.th

อ.ณัฐ ศรสำราญ

ตอ 421

nat@swu.ac.th

อ.เฌอณรินทร วรรณรัตนางกูล

ตอ 529

shernarindra@swu.ac.th

อ.ณัฐฐิพร ไตรรัฐพร

ตอ 123

nuthiporn@swu.ac.th

อ.ณัฐพงศ แกวสุวรรณ

ตอ 556

natthaphong@swu.ac.th

อ.ณัฐพล สัจกุล

ตอ 540

natthapon@swu.ac.th

อ.ณัฐวัชร บุญยัง

ตอ 162

nattawat@swu.ac.th

อ.ณัฐวุฒิ นวนา

ตอ 152

nattawoot@swu.ac.th

อ.ณัฐฐิดา กิ่งเงิน

ตอ 554

nathida.swu.ac.th

อ.ณัฐิกา ลี้สกุล

ตอ 741

nutthikal@swu.ac.th

อ.ณัฐนันท สาริโก

ตอ 136

natthanans.swu.ac.th

อ.ดวงกมล เจียมเงิน

ตอ 623

duangkamonj@swu.ac.th

อ.ดารณี เชยชุม

ตอ 123

daraneej@swu.ac.th

อ.เทพสิรินทร แนวเงินดี

thepsirin.swu.ac.th

ผศ.นภาลักษณ รุงสุวรรณ

ตอ 533
ตอ 161

napaluk@swu.ac.th

อ.นัทนันท ตันธนวัฒน

ตอ 301

natthanan@swu.ac.th

อ.นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร

ตอ 142

nuntawan@swu.ac.th

อ.นิธิส อนแกวมณี

ตอ 301

teeyos@swu.ac.th

อ.นิรณี อุทโยชาติ

ตอ 621

niranee@swu.ac.th

cholticha@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

อ.นุช พุมเพชร

ภายใน
ตอ 181

อ.เบญจรัตน พิทกั ษไชยวงศ

ตอ 136

อ.เบญจมาศ พงษพล

ตอ 123

อ.ปรเมษฐ คำจร
อ.ปารณีย นอยแสง

ตอ 241
ตอ 301

phonnapha@swu.ac.th

อ.ปยนุช สิทธิกร

ตอ 303

piyanuchsi@swu.ac.th

อ.พิชาคม โอเขียว

ตอ 221

nikom@swu.ac.th

อ.พงศกร ธรรมบุศย

ตอ 151

pongsat@swu.ac.th

อ.พงศพิชญ แกวกุลธร

ตอ 556

pongsapich@g.swu.ac.th

อ.พรพรรณ เสริมพงษพันธ

ตอ 528

pormpun@swu.ac.th

อ.พหุกร ทัศนสุวรรณ

ตอ 623

amornthep@swu.ac.th

อ.พีรนุช ธีรอรรถ

ตอ 554

peeranuch@swu.ac.th

อ.เพชรลดา เฟองแกว

ตอ 537

petchlada.swu.ac.th

อ.พัชรพร ถวยทอง

ตอ 133

pacharapornt.swu.ac.th

อ.มานิตา ยืนยง

ตอ 123

manitay@swu.ac.th

อ.โยษิตา ศรีคำยงค

ตอ 540

yosita.swu.ac.th

อ.รตาลลิลล แกวปาน บารซิล

ตอ 623

kannikak@swu.ac.th

อ.รวีวรรณ อรรถานิธี

ตอ 301

raweewana@swu.ac.th

อ.รัตติยา แข็งขัน

ตอ 136

rattiyak@g.swu.ac.th

อ.รัสมีจันทร อินชนบท

ตอ 171

ratsameejun@swu.ac.th

อ.ลลิต รัชตเรืองนำกุล

ตอ 303

อ.วรงค เจนพิทักษพงศ

ตอ 554

warung@swu.ac.th

อ.วรดร ใบพักตร

ตอ 421

woradorn@swu.ac.th

อ.วรรณวณัช ภูริอุดมเศรษฐ

ตอ 446

orasa@swu.ac.th

อ.วราภรณ กรุดทอง

ตอ 721

warapornk@swu.ac.th

อ.วรายุทธ สายทอง

ตอ 162

varayuth@swu.ac.th

อ.วรุตดม พันธธนพฤกษ

ตอ 221

warutdom.swu.ac.th

อ.ศราวุฒิ อินพวง

ตอ 623

nuch@swu.ac.th
bencharat.pit@g.swu.ac.th
poramate@swu.ac.th
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายนอก/DID

e - mail

อ.ศรัณย พวงสมบัติ

ภายใน
ตอ 128

อ.ศักดิ์สิทธิ์ โอปณณา

ตอ 181

saksit@swu.ac.th

อ.ศิรสิทธิ์ อวมเครือ

ตอ 123

sirasit.swu.ac.th

อ.ศิริพร เจริญกิจภัณฑ

ตอ 512

siriporncha@swu.ac.th

อ.ศุภาลี ทวีวรรธนะ

ตอ 301

subhalee@swu.ac.th

อ.ศักรินทร อิจิมะ

ตอ 423

อ.สุกัลยา ฉายสุวรรณ

ตอ 531

sukanlaya@swu.ac.th

อ.สมเกียรติ ตั้งมนัสตรง

ตอ 195

somkiati@swu.ac.th

อ.สันติ อิทธิพลนาวากุล

ตอ 531

sunti@swu.ac.th

อ.สุจุฑา สีทองสุรภณา

ตอ 125

suchota@swu.ac.th

อ.สุธาสินี สัตยเจริญ

ตอ 125

suthasinees@swu.ac.th

อ.สุพจน จักรใจ

ตอ 252

อ.สุรางค วีรประเสริฐสุข

ตอ 173

surangwe@swu.ac.th

อ.เสกสรรค หงษหิรัญพันธ

ตอ 241

sakesanh@swu.ac.th

อ.เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย

ตอ 128

sedthawut@swu.ac.th

อ.อินทิรา บุญญานุวัตร

ตอ 142

intira@swu.ac.th

อ.อภิณหพร ฤกษอนันต

ตอ 123

piyadad@swu.ac.th

อ.อรทัย เจนจิตศิริ

ตอ 527

orathaij@swu.ac.th

อ.อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร

ตอ 529

orapun@swu.ac.th

อ.อัญชฎา พัวไพบูลย

ตอ 128

unchada@swu.ac.th

อ.อัปษร สรจักรกิจ

ตอ 136

upsorn@swu.ac.th

อ.อุทยั แกวเพชร

ตอ 540

uthaike@swu.ac.th

อ.อุมาภรณ รอดมณี

ตอ 423

umapron@swu.ac.th

อ.อธิพงษ โตทอง

ตอ 623

atipong.tothong@g.swu.ac.th

อ.ฤทธิชัย ประไพศักดิ์

ตอ 537

ridtichai@g.swu.ac.th

sarunp.swu.ac.th

248

ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

สหกรณออมทรัพย มศว จำกัด ประสานมิตร
โทรศัพทระบบอัตโนมัติ 02-649-5000
โทรศัพท 02-259-1474,02-258-0227
โทรสาร 02-261-5703,02-262-0807
โทรศัพทหมายเลขภายในสำนักงาน

15683
15684

ผูจัดการสหกรณออมทรัพย มศว จำกัด
นายสัญชัย เตชะมนูญ
นางกนกนาถ

สวัสดิมงคล

นางกรวรรณ

ยังนอย

นางจินหณิภา ดิลกมงคลกุล
น.ส.จุฬาลักษณ แสงวันลอย
น.ส.ณฐอร บุญพิลา
นางณัฐธภา เทียนทอง
น.ส.ปยาณี

ทองบอ

นายพุทธิพัชร โชตินิธิธนาภรณ
น.ส.ศุภิดา ลูกเสือ
น.ส.สุพร บวรวัฒนาโสภณ
น.ส.โสภา ทองชัย
นายวีรชิต ศรีมุข
น.ส.เบญจวรรณ คำแสนโคตร
นางพลอยมณี พราวประพันธ
นางรัตนา ตันตะปาล
สหกรณออมทรัพย มศว จำกัด องครักษ
โทรศัพท 037-395-434-6
โทรสาร 037-395-433
นายประภาส ยางจิตต
นางวิภาภรณ พาหาญกลา
นางธงชัย ศีตะปนย

ภายนอก/DID

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

สหกรณรานคา มศว อาคาร 14 ชั้น 1
โทรศัพท 02-259-8578
ผูจัดการสหกรณรานคา มศว
น.ส.ณัฐฐา นาคเกษม
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.30 น. 17.00 น.
วันเสาร 8.00 น. - 14 .00 น.
สมาคมศิษยเกา มศว
โทรศัพท 02-260-3555
โทรสาร 02-259-9150
นายกสมาคมศิษยเกา มศว
ดร.สมบัติ คุรุพนั ธ
นายณัฐภัทร คุมจั่น
มูลนิธิศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทรศัพท 02-259-1919
โทรสาร 02-261-1777
ประธานมูลนิธิ
อธิการบดี
มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท 02-259-1919
โทรสาร 02-261-1777
ประธานมูลนิธิ
ผศ.ดร.ไพโรจน เบาใจ
สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย
นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ

swua2562@gmail.com
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail

บริษัทจงภักดีภูมิ (ลานจอดรถใตดิน)
โทรศัพท 02-259-1413
หองชาง (ชางของบริษัทมาเวล)

12138

ดูแลอาคารเรียนรวม learning Tower/ อาคาร 14 มศว ประสานมิตร
ดูแลอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

12137

ที่ทำการไปรษณียศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท 02-259-3753
โทรสาร 02-261-0439
หัวหนาไปรษณีย
นายสนั่น แสงรัศมีเพ็ญ
รานถายภาพ มศว โฟโต เอ็กซเพรส

Swu.foto@gmail.com

โทรศัพท/โทรสาร 02-260-4088
Line ID: Swu.foto
วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 - 17.30 น.
รานเบเกอรี่ BAKE Room (Since 1997)
โทรศัพท 02-260-0520-1
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 - 17.30 น.
วันเสาร 7.00 - 15.00 น.
ราน A - Store (ของ AIS) อาคาร 14 ชั้น 1
โทรศัพท 065-986-3031
เปดบริการ จันทร - เสาร เวลา 9.00 - 18.00 น.

A-Store@swu
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ชื่อ - ตำแหนง
ราน Swu work Space
ใหเชาใชเครื่องคอมพิวเตอร/ ปริ้นงาน
โทรศัพท 02-258-1933
หนวยงานภายนอก อาคารบริการ ศ.ม.ล. ปน มาลากุล
สำนักงานมหาวิทยาลัยเมจิ ชั้น 13
โทรศัพท 02-169-1020
ธนาคารไทยพาณิชย มศว ประสานมิตร ชั้น 2
โทรศัพท 02-258-0145-6
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ชั้น 1
โทรศัพท 02-259-5491-2
โทรสาร 02-259-5493
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มศว ประสานมิตร ชั้น 1
โทรศัพท 02-261-6321-23
โทรสาร 02-261-6325
ราน U - STOR (ยูสโตร) ชั้น 2
โทรศัพท 02-169-1006-7
รานซีเอ็ดบุค ชั้น 1
โทรศัพท 02-259-1378
รานสตารบัค (starbucks) ชั้น 1
โทรศัพท 02-259-1215

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง

ที่ทำงาน
ภายใน

รานคาบริเวณลานเลนลอ
ราน S - white จำหนายเครื่องแบบนิสิต มศว ประสานมิตร
โทรศัพท 061-141-6991 คุณนอง
Line : @xmo2823w
facebook : weloveswhite
วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 16.30 น.
วันเสาร เวลา 08:00 - 14:30 น. หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ
ราน S - white จำหนายชุดนิสิต อาคารพลาซา ชั้น 3 มศว องครักษ
โทรศัพท 084-008-7066 คุณเจี้ยบ
วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:00 - 16.30 น.
รานเสริมสวย (SASSY SALON)
โทรศัพท 02-261-1423
โทรศัพท 081-816-5795
เปดวันจันทร - วันศุกร เวลา 7.00 - 18.00 น.
วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.
รานราชพฤกษคอฟฟ (Flora&coffee)
กาแฟ/เบเกอรี่
โทรศัพท 02-261-2526 คุณสุกันยา
เปดวันจันทร - วันศุกร เวลา 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร - วันอาทิตย เวลา 08.00 - 16.30 น.
รานแสนZapp
โทรศัพท 02-261-2526
อาหารจานเดียว/ อาหารทานเลน / นํ้าผักผลไมสดแยกกาก

ภายนอก/DID

e - mail
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ชื่อ - ตำแหนง
ราน N - DESIGN (ถายเอกสาร)
โทรศัพท 02-261-1186 คุณศุภชัย
โทรศัพท 081-989-3961
Line : ndesign_num
รานกลิ่นสี&พูกัน (สอนวาดภาพ)
โทรศัพท 080-088-1580, 084-559-0139
facebook : www.facebook.com/colorsandbrush
เปดวันจันทร - วันศุกร เวลา 10.00 - 18.00 น.
รานดอกไม Royal Flora Ratchphruek (รับจัดดอกไม)
โทรศัพท 02-261-2526 คุณวี
โทรศัพท 098-274-2849, 087-101-9395
หนวยงานภายนอก
โรงแรมไทบัน
โทรศัพท 02-252-3672, 02-787-3383
โรงแรมจัสมิน
โทรศัพท 02-204-5888
โรงแรมซัมเมอรเซ็ท เมซอง สุขุมวิท 23
โทรศัพท 080-459-2666
รานถายรูปนิวสีลมคัลเลอรแล็บ แอนด วีดีโอ จำกัด
โทรศัพท 02-415-9337, 02-415-7818
รานครุยสุกัญญา
โทรศัพท 081-984-4646, 081-659-1202

ที่ทำงาน
ภายใน

ภายนอก/DID

e - mail
ndesign_07@yahoo.com

