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โทรศัพท์อัตโนมัติ ประสานมิตร/องครักษ์ 02-649-5000    

โทรศัพท์อัตโนมัติ  องครักษ์ 037-395-536-9   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายกสภามหาวิทยาลัย     

ศ.ดร.เกษม  สุวรรณกุล     

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย     

นายธีระชัย   เชมนะสิริ     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

ศ.พิเศษเข็มชัย   ชุติวงศ์     

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม      

นายชุมพล   พรประภา      

ศ.ดร.ณรงค์   สาริสุต      

ศ.นพ.ดร.ประเวศ  วะสี      

นายพศวัจณ์  กนกนาก      

นายพินิจ  จารุสมบัติ       

พล.ต.ต.พีรพันธุ์   เปรมภูติ

ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี   ตู้จินดา

ดร.รวีพร   คูหิรัญ

นพ.วิชัย   โชควิวัฒน

รศ.นพ.สรนิต   ศิลธรรม

นายสำาราญ   ถาวรายุศม์

นายโสภณ   สุภาพงษ์     

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

อธิการบดี

รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล 15621  02-649-5510 somchaii@g.swu.ac.th

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน      

ผศ.ธีระชน  พลโยธา 11533  teerachon@swu.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      

ศ.ดร.ปานสิริ   พันธุ์สุวรรณ 15929  pansiri@g.swu.ac.th  
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์   เหล่าศรีสิน 15612 02-649-5687 narong@g.swu.ac.th

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     

ผศ.ดร.ระวิวรรณ   วรรณวิไชย 15162  02-649-5495 rawiwan@g.swu.ac.th

คณบดีคณะสังคมศาสตร์     

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 15533 02-649-5150 cholvit@swu.ac.th 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     

รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม 12220  or-tip@g.swu.ac.th

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง    

อ.สาโรช  เมาลานนท์ 15377 02-649-5434 saroch@swu.ac.th

ผู้อำานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล      

นายวรวุธ  เหล็กหมื่นไวย 15630 02-649-5664 worawut@g.swu.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำา

ผศ.ทพญ.ชินาลัย   ปิยะชน 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

รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.อิทธิพร  ศิริสวัสดิ์ 27065  ittiporn@g.swu.ac.th 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      

ผศ.ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต 15301 02-649-5942 arusa@g.swu.ac.th 

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย   บุญยะลีพรรณ      

น.ส.โศภิษฐา  กลิ่นจันทร์ 15738  sopitta@g.swu.ac.th

น.ส.เพ็ญศรี  สุ่ยวงษ์ 15738  pensris@swu.ac.th  

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย       

ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ  ชีรวินิจ          

นายพงษ์สวัสดิ์  อักษรสวาสดิ์      

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมและพิธีการ      

อ.จันทร์ทิพย์   ลิ่มทอง 15006   jantip@swu.ac.th

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านบริหารพัสดุและการคลัง     

รศ.สุภา   ปานเจริญ      suphapan@swu.ac.th 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี        

รศ.ดร.สมชาย   สันติวัฒนกุล    somchaii@g.swu.ac.th

โทรศัพท์  02-262-1736   

โทรสาร  02-260-0129    

เลขานุการ      

นายกฤตติน   จงควดี 15621 02-649-5510 krittin@g.swu.ac.th 

รองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย    

ผศ.ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต 15301 02-649-5942 arusa@g.swu.ac.th 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์   เหล่าศรีสิน 15612 02-649-5687 narong@g.swu.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-1011     

เลขานุการ        

นางปิยภาณี  เฮ็นท์ช 15009   piyaphanee@g.swu.ac.th

 12290    

น.ส.จุติพร  เกิดบ้านบ่อ 15009  jutiporn@swu.ac.th 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      

ศ.ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ 15929  pansiri@g.swu.ac.th 

เลขานุการ      

นางนุสรา  ม่วงคง 15717  nutsaral@g.swu.ac.th 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

รศ.นพ.โอฬาร  พรหมาลิขิต 12093  olarn@swu.ac.th 

เลขานุการ     

นายจุลดิศ  สุรบถโสภณ 12093  juladis@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     

รศ.พฤทธิ์   ศุภเศรษฐศิริ 15640 02-649-5673 pritsu@g.swu.ac.th 

เลขานุการ     

นางบุปผชาติ   ตรีทศ 12348   buppach@g.swu.ac.th 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      

ผศ.นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี 15657 02-649-5676 werasak@swu.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร  02-258-9378    
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เลขานุการ     

นางดารณี   ชมศิริ 15661 02-649-5677 daraneen@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล      

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์   ผิวทองงาม   laddawal@g.swu.ac.th 

เลขานุการ     

น.ส.รุจิรา  วงค์วุฒิอักษร 15930  rujirawo@g.swu.ac.th 

รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย     

ผศ.ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง   ritticha@g.swu.ac.th 

เลขานุการ      

น.ส.มุกดามาศ  กาบคำา 15636 02-649-5670 mookdamas@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 15655   chanwitt@g.swu.ac.th

โทรสาร 02-261-6563   

เลขานุการ      

น.ส.สิริพัฒน์  ชลคีรี 11399  siripatc@g.swu.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม      

ผศ.พินิจ  เทพสาธร 15734  pinit@g.swu.ac.th

โทรศัพท์  02-260-2573    

เลขานุการ       

น.ส.บุศรา สราคำา 12129  busaras@g.swu.ac.th  

 15736    

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์      

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง   kittikoo@g.swu.ac.th 

เลขานุการ        

น.ส.วิพัฒน์  โยทัยเคลื่อน 21016  wipat@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร     

อ.ดร.สันติ    เติมประเสริฐสกุล   santit@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

ผศ.ดร.วัลยา   ธเนศพงศ์ธรรม 12591  wanlaya@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วุฒิพล   ธาราธีรเศรษฐ์ 12592  vuttipon@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด   chantana@g.swu.ac.th
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ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ     

ผศ.ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี   kageeporn@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม     

อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 11396  somprat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  ศรีจันทรา 11396  tnomsak@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     

รศ.ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย 12087  udomsri@g.swu.ac.th 

อ.สมปอง ใจดีเฉย 12093  sompong@swu.ac.th

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์  ปีปทุม   prasitp@swu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     

อ.ยุคลวัชร์   ภักดีจักริวุฒิ์ 15935  yukolwat@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล     

นพ.สุริยา  ผ่องสวัสดิ์   suriya@swu.ac.th 

อ.นิพาดา   ไตรรัตน์    nipada@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม     

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์   จ้อยกลัด 12124  panuwatj@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ ์     

ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด    dujduan@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล   voraphol@g.swu.ac.th

สำานักงานสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000    

โทรศัพท์ 02-260-1746   

โทรสาร 02-260-2601     

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการการสภามหาวิทยาลัย   

ผศ.ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต 15301 02-649-5942 arusa@g.swu.ac.th

ฝ่ายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย     

หัวหน้าฝ่ายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย      

นางศิริรัตน์   เมธยาภา 12791  sirirat@g.swu.ac.th  

นางอนุสรา  ดิษวิเศษ 12792  anusara@g.swu.ac.th 

น.ส.ธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์ 12793  tidarat@swu.ac.th 

น.ส.นิศาชล  วิจารณ์วงศ์ 12794  nisachonw@g.swu.ac.th
นางณัฐชา  บุญชู 12795  natchab@g.swu.ac.th 
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สำานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัต 02-649-5000     

ส่วนบริหารงานกลาง

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-4007     

โทรศัพท์  02-261-6564    

ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานกลาง      

น.ส.ศุภวรรณ  พันธุ์ภักดี 15699 02-649-5727 supawan@g.swu.ac.th

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป ประสานมิตร      

นางทิพวรรณ  นราสันติพงศ์ 15659 02-649-5728 tippawan@g.swu.ac.th  

น.ส.จุฑามาศ  เพ็ญเจริญ 11431   chuthamu@g.swu.ac.th

นางนงคราญ  หงษ์ทอง 11430   nongkran@g.swu.ac.th  

น.ส.ศศิวิมล  ขามเทศ   11423  sasiwimol@swu.ac.th   

น.ส.วรรณภา  ฐิตาสาร 15619  wanapat@swu.ac.th  

นายมิตรชัย  ทาป้อง 15610 02-649-5730 mitchai@swu.ac.th  

น.ส.ปริศนา  ศรีบูรณากาญจน์ 11427   pritsana@g.swu.ac.th  

น.ส.นนทินี   จิตตานนท์ 11428  nontinee@g.swu.ac.th  

น.ส.ปริยาภรณ์  ตลึงจิตต์ 11429  pariyapornt@g.swu.ac.th  

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์      

น.ส.อรชพรพรรณ  เจียมจรัสโชค 11432  ornchapornpun@g.swu.ac.th  

ธุรการส่วนบริหารงานกลาง 15610 02-649-5730    

หน่วยจัดเลี้ยงประชุม       

นางกัญญาภัทร  เทวาพิทักษ์ 15613 02-649-5729 sathith@g.swu.ac.th     

น.ส.วราภรณ์ วิไลพันธ์ 11419  varaporn@g.swu.ac.th 

นางไสว  ฤทธิ์รอด 15610 02-649-5730 savai@swu.ac.th   

งานสารบรรณและบริหารทั่วไป องครักษ์      

น.ส.สุภาภรณ์  บุญประสิทธิ์ 27462      

งานการประชุม      

โทรศัพท์ 02-649-5724      

โทรสาร 02-258-0310     
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งานการประชุม      

น.ส.นฤมล  เมืองวงค์ 11422  narumolm@g.swu.ac.th  

น.ส.สุชิรา อินทรครรชิต 15611 02-649-5724 suchirai@g.swu.ac.th  

นายสารสิน  กาลัญญ 11433   sarasin@g.swu.ac.th  

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน      

โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-5020     

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน      

ผศ.ธีระชน  พลโยธา 11533  teerachon@swu.ac.th  

หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน      

นางอำาพัน  เลี้ยงเจริญ 11532  amparn@g.swu.ac.th  

น.ส.รุจจิรา  สุริยาวงศ์ 11534   rutjira@g.swu.ac.th  

นางนิตยา  อินโต 15435 02-649-5726 nittayat@g.swu.ac.th  

งานจักรกลการพิมพ ์      

โทรศัพท์ 02-261-5298    

โทรสาร 02-261-5299    

นายธนิสร  ศิริรธัญญู 15616 02-649-5725 thanisorns@g.swu.ac.th  

 11435     

นายชูศักดิ์  สุขสำาราญ 11436   chusak@g.swu.ac.th  

นายกริช  มะกล่ำาเทศ 11436  kritm@g.swu.ac.th 

ส่วนทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

โทรศัพท์  02-258-3994      

โทรสาร  02-258-0313    

ผู้อำานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล          

นายวรวุธ   เหล็กหมื่นไวย 15630 02-649-5664  worawut@g.swu.ac.th  

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล     

น.ส.ณัฐชามญฑ์    ภคพงศ์พันธุ์  11453  chutipa@g.swu.ac.th 

น.ส.วริชญา  เจริญกุล 15724 02-649-5680 warichaya@g.swu.ac.th  

 15934     

น.ส.อุษณีย์   ทองภิรมย์ 15724 02-649-5680 usaneet@g.swu.ac.th 

 15934     
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นางศรัณยา   มุขแก้ว  11453   saranyak@g.swu.ac.th 

น.ส.จุฑามาศ   นามนิมิตรานนท์  11455   jutamat@g.swu.ac.th 

น.ส.ชนัญชิดา    หวังไชยะ 11449  chananchidawa@g.swu.ac.th  

นายนันทกรณ์   พงษ์พัฒน์ 15638 02-649-5672 nantakorn@swu.ac.th  

นายธวัช    สุขสำาราญ 15638 02-649-5672 tawuch@swu.ac.th 

นายกอบกุล  จิตธำารงศาสน ์ 15724 02-649-5680 kobkul@swu.ac.th  

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

น.ส.อำาภา    คำาประภัสสร      15638 02-649-5672 ampak@g.swu.ac.th 

นางนิชกานต์   เสาวรัตน์ชัย 15638 02-649-5672 nitchak@g.swu.ac.th 

น.ส.สุภาพร   แซกรัมย์ 15638 02-649-5672 supapornc@g.swu.ac.th 

น.ส.ชลธิชา  เจติยวรรณ 15633 02-649-5667 chonthichaj@g.swu.ac.th 

น.ส.ปุณยนุช    นาคพันธุ์ชีวัน 15638 02-649-5672 phunyanud@g.swu.ac.th 

น.ส.มยุรฉัตร  นพกรสุขทองดี  15638 02-649-5672 mayurachats@g.swu.ac.th  

น.ส.อภิญญา  ทุยยะค่าย 11451  apinyat@g.swu.ac.th 

น.ส.นลินี   คณาวิฑูรย์ 15638 02-649-5672 malin@g.swu.ac.th 

น.ส.สปัณฐ์รุ้ง  ชนะสมานมิตร 15638 02-649-5672 sarpunrung@g.swu.ac.th  

น.ส.จุฬาลักษณ์   ขันทะนะ 11457   chutlalck@g.swu.ac.th  

นายสิปปนนท์   สงเคราะห์ 11452   sippanon@g.swu.ac.th 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

น.ส.ณัฐภาส   ถาวรวงษ์ 11447   nattapas@g.swu.ac.th  

 15634  02-649-5668    

นายเสถียร   อักษรชู 15634  02-649-5668 sathirn@g.swu.ac.th 

น.ส.วณิชยา   มีชัย 15634  02-649-5668 wanitchayam@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิตาภา   ทัพวงศ์  15634  02-649-5668 thitapha@g.swu.ac.th  

นางมาณิตา  พรวราภา 15633 02-649-5667 manita@g.swu.ac.th  

นางวรรณา   อินทรมณี 15634  02-649-5668 wanna@g.swu.ac.th  

นางบุษกร    สุวิสุทธิ์ 15724 02-649-5680 bussakor@g.swu.ac.th  

น.ส.ลินดา    พรมลักษณ์ 15634  02-649-5668 lindap@g.swu.ac.th  

นางมาณิตา  พรวราภา 15633 02-649-5667 manita@g.swu.ac.th
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นางปานหทัย   ไพรทวีพงศ์ 15634  02-649-5668 phanhatai@g.swu.ac.th 

น.ส.วราภรณ์   คงช่วย      15634  02-649-5668 warapornko@g.swu.ac.th 

นายกชวริศ    ชูเมือง   15634  02-649-5668  koshwaris@g.swu.ac.th 

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

นายชัยพร   ถาวรรัตน์ 15725 02-649-5681 chaiporn@g.swu.ac.th  

น.ส.ไพรัตน์   พลายเพ็ชร์ 15633 02-649-5667 phairata@g.swu.ac.th 

นางนัชชา  กรีหิรัญ 15633 02-649-5667 natcha@g.swu.ac.th 

นางวันเพ็ญ  พูลเทียบรัตน์ 15725 02-649-5681 wan@g.swu.ac.th  

นายวิชญ   ผาติหัตถกร 15634 02-649-5668 vichaya@swu.ac.th 

นายนรินทร์   ทินกร ณ อยุธยา 15724 02-649-5680 narin@g.swu.ac.th 

นายภควัต   หนาเหตุ   15725 02-649-5681 pakhawat@g.swu.ac.th 

น.ส.ธนัชพร   รุ่งเรือง    21401 02-649-5650 thanutchaporn@g.swu.ac.th  

อาคารชุดพักอาศัย  มศว องครักษ์    

โทรศัพท์  037-395-531-4  

ส่วนกิจการนิสิต

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000    

โทรศัพท์/โทรสาร 02-260-9547    

ผู้อำานวยการส่วนกิจการนิสิต      

น.ส.วรรณวดี   พรหมสุรินทร์ 12082  wanvadee@g.swu.ac.th

งานสวัสดิการนิสิต  (กยศ.)      

โทรศัพท์  02-258-9589    

รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการนิสิต      

นางดวงสมร  ทวีสุข 12086   duangsam@g.swu.ac.th

น.ส.พรสวรรค์  รอดกูล 12083   ponsawanr@g.swu.ac.th

น.ส.กัญฐณา  พิกุลน้อย 12084  kanthana@swu.ac.th  

น.ส.นภัสวรรณ  จิตรผิวเกลี้ยง 12085   napatsa@swu.ac.th 

น.ส.นฤมล ไกรยะราช 12085   narumonkr@g.swu.ac.th

งานสวัสดิการนิสิต มศว องครักษ์     

โทรศัพท์  037-322-665   

นางสาคร  สกุลดี 27284  sakhon@g.swu.ac.th 
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ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งอรุณ  พันธ์ศรี 21308  rungarunp@g.swu.ac.th

งานกิจกรรมนิสิต     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-9547   

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต     

นายสุภกฤษ์  กิจวาส 15351 02-649-5657 supharerk@swu.ac.th 

น.ส.วรรณี  จันทร์ฉาย 15351 02-649-5657 wannee@swu.ac.th 

น.ส.นิศาชล  เสดสุวรรณ์ 15351 02-649-5657 nisachon@g.swu.ac.th

น.ส.วรรณา  บุปผากิจ 12089  wannab@g.swu.ac.th 

นายอนิรุทร์  มูลวันดี 15357 02-649-5661 anirutm@g.swu.ac.th 

น.ส.ธนัตพร  ชาติสุภาพ 15351 02-649-5657 thanutporn@g.swu.ac.th

งานกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ ์    

โทรศัพท์ / โทรสาร  037-322-665   

น.ส.จุไรวรรณ  ส่งวงษ์จินดา 21307  juraiwan@swu.ac.th 

งานแนะแนวให้คำาปรึกษา     

โทรศัพท์  02-258-9104-5    

หัวหน้างานแนะแนวให้คำาปรึกษา     

นางนาถลดา  ประถมของ 12095   chitta@g.swu.ac.th 

น.ส.ศุภวรรณ  ตัณฑิกุล 12094  supawant@g.swu.ac.th 

น.ส.กวินทรา   วุฒิศิริชัยนันท์ 15355  02-649-5659 kawintraw@g.swu.ac.th 

น.ส.นิลาวัลย์  บัวงาม 15356 02-649-5660 nilawanb@g.swu.ac.th 

น.ส.นัทธมน  ประกายบุญทวี (DSS Center) 15639 02-649-5306 natthamonp@g.swu.ac.th 

งานแนะแนวให้คำาปรึกษา มศว องครักษ์

น.ส.นันทวัน  ยามวินิจ 21305  nantawanp@g.swu.ac.th 

น.ส.ขวัญทิพย์   ปทุมธนรักษ์ 27283  khwuntip@g.swu.ac.th 

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-260-9546     

โทรสาร 02-260-9547     

โทรศัพท์ 02-258-9105     

หัวหน้างานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ ์     

นายนฤพนธ์  สีแสด 12080  napupon@g.swu.ac.th 

น.ส.ธัญสินี  โพธิ์ปั้น 12081  tunsinee@g.swu.ac.th
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น.ส.จุฑารัตน์  ศรีพุฒ 12080  jutarats@g.swu.ac.th 

น.ส.หญิงชนก  เงินทอง                        12088  yingchanok@swu.ac.th

น.ส.ภัทรพร  ด่านธานินทร์                  12092  pattarap@swu.ac.th  

นางพธูรัตน์    ชูเมือง                         15353 02-649-5658 paturatna@g.swu.ac.th

น.ส.วิภาพร   ศิริกำาเนิด 12091  wipaporns@g.swu.ac.th

น.ส.อัญชลี  ใสแสง 12090  aunchalees@swu.ac.th 

น.ส.สุภาภรณ์  สีตา 15353 02-649-5658 supaporns@swu.ac.th 

นายจีรพันธุ์  ด้วงเพียร 15356 02-649-5660 jerapon@swu.ac.th 

โทรศัพท์   02-258-9105     

นางจุฬารัตน์  หาบ้านแท่น 15351 02-649-5657 jularat@swu.ac.th 

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว องครักษ ์      

น.ส.กัญญารัตน์  ผดุงกิจ 27281  kanyaratp@swu.ac.th 

คลินิคสุขภาพนิสิต 15325     

โทรศัพท์  02-259-3754    

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

ผู้อำานวยการส่วนการคลัง      

น.ส.ฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ 15626 02-649-5732 rudeewan@g.swu.ac.th

งานการเงิน      

โทรศัพท์  02-260-3013, 02-260-3016     

โทรสาร  02-260-0244    

หัวหน้างานการเงิน      

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  อ่อนจันทร์     15605 02-649-5736 manussawan@swu.ac.th

น.ส.พิมภ์พกานต์  มณีกุล 12682  pimpakarn@swu.ac.th  

น.ส.โฆษณี  ยืนเพ็ชร 15607  02-649-5740 kosanee@swu.ac.th  

น.ส.นิรมล  พันทา 15607 02-649-5740 niramonp@swu.ac.th  

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

โทรศัพท์  02-260-3013, 02-260-3016     

โทรสาร  02-260-0244     
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หัวหน้างานเงินเดือนและค่าจ้าง      

น.ส.วรรณี  พิมพ์ชัยกุล 15604 02-649-5737 wanneep@swu.ac.th  

นางมนิดา  ถาวรรัตน์       12681  manidat@swu.ac.th  

น.ส.กนกวรรณ  วิเชียร   15605 02-649-5736 kanogwan@swu.ac.th 

นางอัทธนีย์  พิทยากรศิลป์     15648 02-649-5735 ratana@swu.ac.th 

น.ส.ทัศนีย์  บุญหนุน     15609 02-649-5734 tadsanee@swu.ac.th 

น.ส.จรรยา  ตรีวิสูตร          15913  janya@swu.ac.th  

 15607 02-649-5740    

 12682     

งานงบประมาณ

โทรศัพท์   02-260-3142    

โทรสาร   02-2602-140     

รักษาการแทนหัวหน้างานงบประมาณ      

นางวรินทร  วิมุติสุนทร 15606 02-649-5739 varintron@swu.ac.th 

นางศรัญญา  เอกบุตร 15606 02-649-5739 sarunya@swu.ac.th 

น.ส.โชติกา  สุรวัฒน์เดชา 12683  sukrak@swu.ac.th 

น.ส.วัชรพร  จิตรเจริญทรัพย์ 15608 02-649-5738 watchaji@swu.ac.th 

นางเกสรา  แจ้งพะเนียด 15915   jirapron@swu.ac.th 

น.ส.อัจฉรา  เล่ห์กล 15915  adchara@swu.ac.th 

นายภานุมาศ  อินทสิทธิ์ 15914  panumas@g.swu.ac.th

น.ส.ปวรี  บัวแดง 15914  pawareeb@swu.ac.th  

งานบัญชี

โทรศัพท์ 02-258-4111     

หัวหน้างานบัญช ี      

น.ส.สุพิญ  ผุดกระจ่าง 15603 02-649-5742 supinh@swu.ac.th  

งานบัญชี      

น.ส.สิริกร  ยิ้มเจริญ 15603 02-649-5742 wimol@swu.ac.th  

น.ส.จารุณี  อินทนู 15603 02-649-5742 jaruneei@swu.ac.th  

น.ส.วารุณี  แก้วเสาวภาคย์ 15603 02-649-5742 waruneeka@swu.ac.th  

น.ส.เพ็ญศิริ  สุสา 15603 02-649-5742 pensiris@swu.ac.th  

น.ส.กรกช  สังข์เกษม 15603 02-649-5742 korakod@swu.ac.th  
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น.ส.ปารณีย์  คำาแหงพล 15629 02-649-5743 dutdeun@swu.ac.th  

น.ส.ภัทธนิญา  นามวิชัย 15629 02-649-5743 sarinyan@swu.ac.th  

น.ส.ชัญนัน  จันทร์สุข 15629 02-649-5743 chanyanan@swu.ac.th  

น.ส.ศิริกุล  สุขศิริ 15629 02-649-5743 sirikuns@swu.ac.th  

งานธุรการ

นางลำาใย  ประดับส ี 15628 02-649-5741 lamyaip@swu.ac.th 

น.ส.พรพิมล  ชุ่มบุญชู 15628 02-649-5741 pornpimonch@g.swu.ac.th 

นางสุกัญยา  ทรงเดช 15605 02-649-5736 sukunyas@swu.ac.th  

ส่วนการคลัง  มศว องครักษ์

โทรศัพท์  02-649-5744, 02-649-5745     

โทรสาร  037-322-616     

น.ส.อัจฉรา  หมื่นพันธ์ 21035 02-649-5744 acharam@swu.ac.th  

น.ส.นิตยา  เชื้อทอง 21029  koy-nittaya@swu.ac.th  

น.ส.อรชา  ดีบัว 21018 02-649-5745 oracha@swu.ac.th  

งานพัสดุ

โทรศัพท์   02-664-2051     

โทรสาร   02-664-2054     

หัวหน้างานพัสด ุ      

น.ส.สุจิตรา  บ้านเพิง 15627 02-649-5748 sujittrab@g.swu.ac.th 

น.ส.ณิชา  อินต๊ะวงค์ 15627 02-649-5748 nicha@swu.ac.th 

น.ส.เบญญาภา  บุญศิริ 15627 02-649-5748 benyapab@g.swu.ac.th

นายพิชิต  สุขศิลา 15057  pichits@swu.ac.th  

น.ส.เกวลี  ยูเต๊ะ 15057  kewalee@swu.ac.th  

น.ส.กนกรัตน์  สวัสดิฤกษ์ 15057  kanokrut@swu.ac.th  

นายบุญโรจน์  ถิรศรัณย์จิต 15057  boonrot@swu.ac.th  

น.ส.รินทร์ศิริ  สังข์โกมล 15057  rinsiri@swu.ac.th  

น.ส.ปิยะนุช  นุชฉายา 15057  piyanuchn@swu.ac.th  

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์  02-258-4196     

โทรสาร   02-258-9582    
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รักษาการแทนผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา      

นายบัญชา   นิ่มประเสริฐ 15615 02-649-5710 banchar@swu.ac.th  

งานธุรการ 15018  02-649-5717    

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ

หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ      

นายบัญชา   นิ่มประเสริฐ 15615 02-649-5710 banchar@swu.ac.th 

น.ส.จิตราวดี  เรืองไพศาล 15614 02-649-5718 jittrawadee@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิตราภรณ์   คำาสัตย ์ 15614 02-649-5718 titraporn@g.swu.ac.th 

นายปัญญพนต์  ปัญญา 15662 02-649-5720 panyapon@g.swu.ac.th

นายสุพีรพัชร์  พิมพ์มาศ 15614 02-649-5718 supeerapat@g.swu.ac.th

น.ส.รมิตา สาสุวรรณ์ 15662 02-649-5720 ramitas@g.swu.ac.th 

น.ส.ชลธิชา รุ่งสกุล 15614 02-649-5718 chonthichar@g.swu.ac.th

น.ส.สุรวีร์  ศรีงาม 15614 02-649-5718 suravee@g.swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์   ศรีสง่า 15614 02-649-5718 poramates@g.swu.ac.th

น.ส.พิชชาภา สุขใจ 15614 02-649-5718 pitchapa@g.swu.ac.th  

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ องครักษ์      

น.ส.ธวพร  สุวรรณเนตร 21032 02-649-5715 tawaporn@g.swu.ac.th 

น.ส.กฤติกา กนกแก้ว 21003  krittika@g.swu.ac.th  

งานจัดการเรียนการสอน

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน          

นายธรรมรัตน์   ประสาทพจน์ 15617 02-649-5719 thammar@swu.ac.th  

นางนุสรา ม่วงคง 15717   nutsaral@g.swu.ac.th  

น.ส.กัญญา ชาวกันหา 15018 02-649-5717 kunyac@swu.ac.th  

น.ส.วรารัตน์  จันทร์ชัยภูมิ 15018 02-649-5717 wararatj@g.swu.ac.th  

งานจัดการเรียนการสอน องครักษ ์      

นายประทีป  อมรธรรม 21315   prateepa@swu.ac.th 

นายปรีดา   จันทวงษ์ 21109 02-649-5716 peeda@swu.ac.th  

นายกิตติ  จันทวงษ์ 21109 02-649-5716 samat@swu.ac.th  

นายพิชัย  เลิศเวียง 21109 02-649-5716 pichail@swu.ac.th  
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งานพัฒนาหลักสูตร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร         

นายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 15674 02-649-5721 sittisak@g.swu.ac.th 

น.ส.วราพร  ภัทราลดานนท์ 15674 02-649-5721 varapornp@swu.ac.th 

น.ส.เบญจวรรณ  เกษร 12594  benjawank@g.swu.ac.th

นายนพกร  กิตติคุณเดชา 15674 02-649-5721 nopphagorn@g.swu.ac.th

นายสาธิต  ทรงทรัพย์ 15674 02-649-5721 sathits@g.swu.ac.th  

งานรับนิสิตใหม่

โทรศัพท์  02-261-0531     

โทรศัพท์  02-260-2600    

โทรสาร  02-260-2652    

รักษาการแทนหัวหน้างานรับนิสิตใหม ่      

น.ส.นิโลบล  มีชัย 15716 02-649-5713 nilobonm@g.swu.ac.th  

นายณัฐพัชร์  ชอบงาน 15665 02-649-5712 nattapat@g.swu.ac.th 

น.ส.ศิริทิพย์   มาละการ 15665 02-649-5712 siritip@g.swu.ac.th 

น.ส.กมลวรรณ  จังสมยา 15665 02-649-5712 kamonwanj@g.swu.ac.th  

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์/โทรสาร  02-258-4114    

รักษาการแทนผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร ์     

นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ 11490  adulyat@swu.ac.th  

งานประเมินผล       

หัวหน้างานประเมินผล      

นางเกษร  เกตุอ่อน 11485  kesorn@swu.ac.th 

น.ส.ธัญภรณ์  เพชระ 11488  thanyapornpe@swu.ac.th

น.ส.ฐิตารัตน์   แขขุนทด 11495  titarat@swu.ac.th 

น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 11486  pimchaya@g.swu.ac.th

งานรายงานและเผยแพร่

หัวหน้างานรายงานและเผยแพร ่      

นางนิตยา  อินทร์พญา 11487  nittayai@g.swu.ac.th  

นายดำารงค์เกียรติ  เพ็ชรด ี 15696  02-649-5679 damrongk@swu.ac.th 
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น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวารี 11496   kwanthida@g.swu.ac.th

น.ส.นันทพร  บุ้งเที่ยง  11497  nanthaporn@g.swu.ac.th

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน      

นายทศพล  ขำาจิตรสุทธิ์ 11482  tosapol@g.swu.ac.th 

นางดารณี    ชมศิริ 15661 02-258-9378 daraneen@g.swu.ac.th  

น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 15653  02-649-5675 tritap@g.swu.ac.th  

นายพีรณัฐ  เวทการ 15938      

งานแผนงบประมาณ

หัวหน้างานแผนงบประมาณ       

นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 11479  ratawan@g.swu.ac.th 

นายสุรเชษฐ์  กันติชาพิพัฒน์ 15937  surachetk@g.swu.ac.th

นายนพรัตน์  นาชาสิงห์  15668  02-649-5678 nopparatn@g.swu.ac.th 

น.ส.บุณฑริกา  สงข์ขำา 11481  buntharikas@g.swu.ac.th 

น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 11499  ornanongm@g.swu.ac.th

น.ส.ณุกานดา  ชุตินาทชัยเดช 11480  nukarnda@g.swu.ac.th 

น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 15937  pinpinut@g.swu.ac.th 

น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 11500  pimchanok@g.swu.ac.th

งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน      

  11483  thidawan@g.swu.ac.th  

นางวรากรณ์  สดแสงสุก 11498   warakron@swu.ac.th  

นางนภัสสรณ์  ตันตะยาภรณ์ 11484  nattapon@swu.ac.th 

น.ส.ศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 15652  sanipon@g.swu.ac.th  

น.ส.ศศินันท์  โชตธนจิรัฐฐากุล 11489  sasinan@g.swu.ac.th  

น.ส.เกศกมล ประสานรมย์   11494     

งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

หัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ      

นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ 11490  adulyat@swu.ac.th  

นายอชิตะ  กิ่งทัพหลวง 11491  achita@g.swu.ac.th 

นายโชคชัย  เถาว์ชาลี 11492      
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นายกิตติพงศ์  โรจน์พงศ์พิชญ์ 11493  kittipong@swu.ac.th  

นายฐิติวัชร อุบลธรรม 11492  titiwatu@g.swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่      

นายชัยสุวัฒน์  ว่องไว 11489  chaisuwat@swu.ac.th  

นางกิตติ์ชญาห์  รักชาติ 11489  sakhorn@swu.ac.th  

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   ird@g.swu.ac.th 

งานวิเทศสัมพันธ ์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์   02-260-1012, 02-260-1014      

โทรศัพท์   02-260-3637              

โทรสาร   02-258-4006    

โทรศัพท์หมายเลขภายใน 15640 02-649-5673    

 15642 02-649-5692    

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.อัญชลี  จันทร์เสม 12343  anchalej@g.swu.ac.th

งานความร่วมมือกับต่างประเทศ      

หัวหน้างานความร่วมมือกับต่างประเทศ      

นายศักดิธัช วรรธนภาคย์ 15642 02-649-5692 sakditat@g.swu.ac.th  

น.ส.รัชนี นพจิราพงษ์ 12344  ratch@g.swu.ac.th  

 15642 02-649-5692    

ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ  กลัดพรหม 12346  somkiat@g.swu.ac.th  

งานโครงการพิเศษนานาชาติ

หัวหน้างานโครงการพิเศษนานาชาต ิ      

น.ส.ปราณี บุระคำา 12341  pranee@g.swu.ac.th  

น.ส.เจนจิรา กลับแสง  12349  janejirak@g.swu.ac.th  

น.ส.ปัทมา อนุอินทร์ 12350  pattamaa@g.swu.ac.th 

งานพิธีการต่างประเทศ      

หัวหน้างานพิธีการต่างประเทศ      

นางอัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด 12345  ampika@g.swu.ac.th  

นางบุปผชาติ ตรีทศ 12348  buppach@g.swu.ac.th  
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งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์/โทรสาร  02-259-6172     

งานประสานงานข่าวและประชาสัมพันธ์      

หัวหน้างานประสานงานข่าวและประชาสัมพันธ์      

นางอุไรวรรณ   วรรณะ 11102   uraiwan@g.swu.ac.th 

น.ส.ภัทรพร หงษ์ทอง 15924  bhattaraporn@g.swu.ac.th

น.ส.กีรติ ศิริสมบัติ 11106   keeratis@g.swu.ac.th  

น.ส.วารุณี สิรินทร์ 21021  waruneesi.g.swu.ac.th 

งานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์

หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์      

นางฉันทนียา  วิศปาแพ้ว 15666 02-649-5005 chantaneeya@g.swu.ac.th

นายสุภฆเณศร์  ชุณหศิริรักษ์  15666 02-649-5005 supkanate@g.swu.ac.th

น.ส.สิริมา  แสงสงคราม 15666 02-649-5005 sirimasa@g.swu.ac.th  

นายกฤชสุวัชร์   ประโยชน์พิบูลผล 15924  kritsuwat@g.swu.ac.th

นายศักดินนท์  พุ่มพฤกษ์ 21021  sakdinon@g.swu.ac.th   

หน่วยธุรการ

นางคำานึง    พ่วงปิ่นเพชร ์ 11105   kumnaug@g.swu.ac.th 

นายอชิร    ลีเสย 15924  achria@g.swu.ac.th  

นายกิตติภาส    ศักดากัมปนาท  15666 02-649-5005    

น.ส.วทันยา ปัสสาสัย 12351  watanya@g.swu.ac.th  

ส่วนพัฒนากายภาพ

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-258-9838     

โทรสาร   02-260-0120     

ผู้อำานวยการส่วนพัฒนากายภาพ      

นายอินทนนท์   จั่นนิลลา 12143  intanon@g.swu.ac.th  

งานพัฒนาและบำารุงรักษา      

หัวหน้างานพัฒนาและบำารุงรักษา      

นายอินทนนท์   จั่นนิลลา 12143  intanon@g.swu.ac.th  

น.ส.อังศดา  สวนงาม 12144  angsada@g.swu.ac.th 
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น.ส.ลลิตา  สิงห์ทอง 12144  lalitas@g.swu.ac.th 

นายภูวนัย    นาไชยสิทธิ์ 12143  poovanai@swu.ac.th  

นายชานนท์  พบวารี 12143  chanon@g.swu.ac.th 

น.ส.อรุณวงศ์  อุปถัมภากุล 12144  aroonwong@g.swu.ac.th  

นายพงศ์พันธุ์  ปิยัสสพันธุ์ 12144  pongpan@g.swu.ac.th  

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์   02-260-0135   

โทรสาร    02-664-2055        

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม      

นายนิพนธ์    พารา 12122  niphon@g.swu.ac.th  

 15889     

นายพรสิทธิ์     พ่วงปิ่นเพชร์ 15889     

หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค      

นายผดุง   สุขเกษม 15890  padung@swu.ac.th  

นายกนกศักดิ์ ชมศิริ 12000 02-649-5555 kanoksak@swu.ac.th  

นายบัญชา   สังข์รัมย์ 15926  bunchas@swu.ac.th  

นายอนันต์    กีรติวิทยากร 15926  anank@swu.ac.th  

นายเสรี   รักษาพล 15926  seree@swu.ac.th  

นายศิริพงษ์  ศิริ 15926  siripongs@.swu.ac.th  

น.ส.อัญชลี  สร้อยสิริสุนทร 12141     

นายวัชกร  อัษฎาวุธโชตินันท์ 15890  watchakorn@swu.ac.th  

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม      

นายสายฝน  ขุนเศรษฐี 15200  02-649-5651 saipfon@swu.ac.th 

น.ส.นิตยา  นีรสิงห์ ณ อยุธยา 12143  nittayan@swu.ac.th  

น.ส.วิภา    บุญศิริ    vipa@swu.ac.th  

งานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย

โทรศัพท์  02-261-5739      

หัวหน้างานการจัดการขนส่งและความปลอดภัย     

นายพชรพล  คุ้มจั่น 15203 02-649-5685 manus@swu.ac.th 

หัวหน้าแผนการจัดการขนส่ง      

นายชวลิต   อินธนู 15203 02-649-5685 chavarit@swu.ac.th 
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นายประชา  สีใจ 15203 02-649-5685 prachas@swu.ac.th 

นายธนัชพันธ์  แซ่หลิ่ม 15203 02-649-5685 thanatphan@swu.ac.th  

นายกิตติศักดิ์  วิทนา 15203 02-649-5685 kittisakv@swu.ac.th  

นายณรงค์เดช  ปานนาค 15203 02-649-5685 narongdat@swu.ac.th  

นายสมคิด  สว่าง 15203 02-649-5685 somkids@swu.ac.th  

นายทองดี  พงษ์พล 15203 02-649-5685 thongdee@swu.ac.th  

นายอุทัย   อาภรณ์พงษ์ 15203 02-649-5685 outhai@swu.ac.th  

นายกระแสร์    ฤทธิ์รอด 15203 02-649-5685 grasa@swu.ac.th  

นายวสันติ  ฤทธิ์รอด 15203 02-649-5685 vasanr@swu.ac.th  

นายสาธิต  กีรติวิทยากร 15203 02-649-5685 sathitk@swu.ac.th  

นายมาโนช  เพ็ชรเอี่ยม  15688  manotch@swu.ac.th  

หัวหน้าแผนกความปลอดภัย      

นายปัญญาณัฏฐ์   ศรีสวรรค์ 12139   panyanat@swu.ac.th  

นางยุพิน   แสงนอก 12139  uupin@swu.ac.th  

นายบุญชอบ แสงจันทร์ฉาย 15203 02-649-5685 boonchob@swu.ac.th  

นายรังสรรค์    รุ่งสกุล 15203 02-649-5685 rangsan@swu.ac.th  

งานบริการและสนับสนุนองค์กร

โทรศัพท์  02-259-9838     

หัวหน้างานบริการและสนับสนุนองค์กร      

นางสุพิชชา ฤกษ์หิรัญโชติ   15995   somsrile@swu.ac.th  

หัวหน้าแผนกธุรการ       

นางเยาวเรศ  ใหลอุดม 12142  yaovarat@swu.ac.th  

น.ส.ธนวรรณรินทร์ ฐานะวุฒิ 12136  wanidata@swu.ac.th  

น.ส.ขวัญใจ  สายแวว 12130  khuanjai@swu.ac.th  

น.ส.สุธามาศ  หาญทนงค์ 15992  suthamas@swu.ac.th  

น.ส.ศุภรัตน์  ชนะ 12200  suparatc@swu.ac.th  

นางอบเชย  จุฬานนท์ 15992  aubcheay@swu.ac.th 

นายยิ่งยง   หทัยวิกรม 15992  yingyongh@swu.ac.th  

หัวหน้าแผนกการเงิน      

น.ส.ภรธิดา   นิรมลเดชา 15923  porntida@swu.ac.th 

นางสมาพร   ขุนเศรษฐี 12131   samapornk@swu.ac.th  
น.ส.วรรณวิภา  ฤกษ์หิรัญโชติ   15923  vanvipa@swu.ac.th 
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หัวหน้าแผนกพัสด ุ      

น.ส.ขวัญใจ    สินล้าน   12135  khwanjai@swu.ac.th

น.ส.ณัฐริญา   จิตรีขาน  12128  nattariya@swu.ac.th 

นางวรรณศิริ  คนเจน 15995  wannasirik@g.swu.ac.th 

น.ส.ดุจเดือน  ดวงชะอุ่ม 15995  dujduand@.swu.ac.th  

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์/โทรสาร   02-649-5000 ต่อ 21013     

รักษาการแทนผู้อำานวยการส่วนพัฒนาความยั่งยืน     

นายธวัชชัย  มูลตลาด 21031 02-649-5644 thawatchai@swu.ac.th  

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม      

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม      

นายธวัชชัย  มูลตลาด 21031 02-649-5644 thawatchai@swu.ac.th  

นายสมพร  สุขเวทกิจ 21208     

นายบรรจง  ประรงค์ทอง 21208  bangchong@swu.ac.th  

นายไวพจน์   ทอหุล 21208  waiphot@swu.ac.th  

นายพิทักษ์  เหมาะศรี      

งานสาธารณูปโภค

นายศานติ  ชูชาติเจริญพร 21046  santic@swu.ac.th  

นายอนุวรรตน์  เทศศิริ 21046  anuwatt@swu.ac.th  

นายสัมพันธ์   ศาสตร์ทรัพย์ 21206  samphan@swu.ac.th  

นายรักชาติ    ทรัพย์มูล 21206  rakchart@swu.ac.th  

นายสำารวย   คุ้มวงษ ์ 21206  sumraol@swu.ac.th  

นายสิทธิชัย  แสงสว่าง 21206  sitthichai@swu.ac.th  

นายสมโภชน์   สดีเดช 21206  sompote@swu.ac.th  

งานไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย่อย  037-395-535     

นายวิชัย  วงษ์จันนา 21222 02-649-5649 wichaiw@swu.ac.th  

นายภาคิน  พรหมภักดี 21222 02-649-5649 jumroen@swu.ac.th  

นายจิระศักดิ์  เปี่ยมทอง 21222 02-649-5649 jirasak@swu.ac.th  

นายต่อศักดิ์  แสงสว่าง 21222 02-649-5649 thorsak@swu.ac.th  
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โรงผลิตนำ้าประปา

นายพนัชกร   ประนอม 21221  panatchakorn@swu.ac.th 

นายวิเชียร  ระโหฐาน 21221  wichianr@swu.ac.th 

นายสุเทพ  ภู่นวล 21221  suthep@swu.ac.th  

นายมาโน๊ต   ยั่งยืน 21221  manot@swu.ac.th  

นายชัชวาล  เครื่องสาย 21221     

งานยานพาหนะ จราจร และความปลอดภัย

นายจีรพงษ์  ด้วงเพียร 21033  jeerapon@swu.ac.th 

นายวิชัย  จันทร์ประมูล 21033     

นายไวพจน์   ทอหุล 21208  waiphot@swu.ac.th 

นายพิทักษ์  เหมาะศรี      

นายถาวร  จอมทอง   tawan@swu.ac.th 

นายจำาปี  ลาสองชั้น   jumpee@swu.ac.th 

นายอธิวัฒน์  แสงจันทร์ฉาย   atiwat@swu.ac.th 

นายชาติชาย  ทองแก้ว      

งานพัฒนาและสนับสนุน

โทรศัพท์  037-395-553     

น.ส.จีราภรณ์  ธรรมมาลัย 21061   cheerapo@g.swu.ac.th  

นางสุกฤตา  รักษาดี 21026     

น.ส.เดือนเพ็ญ  ทอหุล 21013     

น.ส.จีรภรณ์  พูลสวัสดิ์ 21013     

นางเรียม  เนียมปาน 21013  reim@swu.ac.th  

งานการเงินและบัญชี      

น.ส.ลักษมี  กลิ่นโสม 21061  luksamee@swu.ac.th  

งานพัสดุ      

นายนันทพงศ์  ปาศิริ 21034 02-649-5746 viratp@g.swu.ac.th  

น.ส.สุจิตรา  ศรีสอาด 21030     

นางขนิษฐา  เปี่ยมทอง 21030     

น.ส.อณัทภรณ์  สดีเดช 21030     

ห้องพยาบาล  อาคารเรียนรวม 21101     

อาคารพื้นฐาน มศว องครักษ์ 21309     
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ห้องโสตฯ   อาคารเรียนรวม    ชั้น 4 21133     

ห้องโสตฯ   อาคารเรียนรวม     ชั้น 5 21136     

ส่วนวินัยและกฎหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 02-664-2049 15636 02-649-5670    

ผู้อำานวยการส่วนวินัยและกฎหมาย      

นางอัญชลี  ตานะโก 15636 02-649-5670 anchalet@swu.ac.th  

หัวหน้างานร่างและประมวลกฎหมาย      

นายชาญณรงค์   เอี่ยมสำาอางค์ 15636 02-649-5670  chanaron@swu.ac.th  

หัวหน้างานนิติกรรมและสัญญา      

นายโอฬาร   เจริญศรี 11462  oran@swu.ac.th  

หัวหน้างานวินัยและสอบสวน

น.ส.อารยา   วิเศษพันธุ์ชัย 11463  arraya@swu.ac.th 

น.ส.ชมพูนุท  อรัญนารถ  11464  chompunuth@swu.ac.th

น.ส.นาฏลดา เที่ยงผดุง 11469  nartlada@g.swu.ac.th 

น.ส.มุกดามาศ  กาบคำา 15636 02-649-5670 mookdamas@g.swu.ac.th 

น.ส.ปิยะพร นนท์อาสา 11466  piyapornno@g.swu.ac.th 

นายฆโนทัย เดชะเทศ 15636 02-649-5670 knothai@g.swu.ac.th 

นายนัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว 15636 02-649-5670 nutthawut@g.swu.ac.th 

น.ส.ศจี โอกาศ 15636 02-649-5670 sachee@g.swu.ac.th 

นายขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์ 15636 02-649-5670 khajohnpob@g.swu.ac.th 

น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ 15636 02-649-5670 keratikun@g.swu.ac.th 

นายณัฐธวัช จันทมุณี 15636 02-649-5670 natthawatj@g.swu.ac.th 

น.ส.พิชชาภา แกล้วปรีชาชาญ 15636 02-649-5670 pichachapa@g.swu.ac.th 

น.ส.จันทร์จิรา นาคสีหราช 15636 02-649-5670 janjirana@g.swu.ac.th  

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

โทรศัพท์อัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-260-0121     

โทรสาร  02-649-5000 ต่อ 15058     

โทรสาร  02-261-6563     

ผู้อำานวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม      

นางสมจิตต์   แก้วกัน  11396  somchit@swu.ac.th  
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นักวิชาการเงินและบัญชี      

นางสมจิตต์   แก้วกัน 11396  somchit@swu.ac.th  

นายอรรถพล  ขุนรัตน์ 15058 02-649-5749 attaphon@swu.ac.th  

น.ส.ขนิษฐา  จันโทกุล 11397  khanitta@swu.ac.th  

นักวิชาการพัสดุ      

นายอธิมาตร    อินทรสิทธิ์ 15058 02-649-5749 athimart@swu.ac.th  

นายเชษฐา       คล้ายไพฑูรย์ 15058 02-649-5749 chetthak@swu.ac.th  

นักวิชาการศึกษา      

น.ส.สุมณกาญจน์   ชิดฮาด 15669 02-649-5731 sumonnakan@g.swu.ac.th  

บุคลากร      

น.ส.โสรญา    ทองนาแค 15669 02-649-5731 sorayat@g.swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      

น.ส.อารีรัตน์   ลาวน้อย 15917  areeratl@g.swu.ac.th  

น.ส.ปาริชาติ  ธูปขุนทด  15917   parichad@g.swu.ac.th 

น.ส.ณัฐสุดา   ปลอดโปร่ง 15669 02-649-5731 natsuda@g.swu.ac.th 

น.ส.รษา  ประเสริฐศรี 15925  rasa@g.swu.ac.th  

น.ส.สุรีรัตน์  หลีมานัน 15917  sureeratle@g.swu.ac.th 

น.ส.สุพิชชา  บุญชู 15917  supittcha@g.swu.ac.th  

น.ส.จิราพร   บุรีแก้ว 15925  chiraporn@g.swu.ac.th 

นายเฉลิมเกียรติ  ทองจุน 15928  chalemkiet@g.swu.ac.th  

น.ส.ภาวิณี   เขมา  15917  pavinee@g.swu.ac.th 

นายสิทธิโชค  ชูบาล 15669 02-649-5731 sittichok@g.swu.ac.th 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      

นายประพัฒน์  ดวงเพ็ชร 15058 02-649-5749 prapat@g.swu.ac.th 

น.ส.สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว 15058 02-649-5749 suchadape@g.swu.ac.th 

นักพัฒนาชุมชน      

นายไชยวัฒน์  พัฒโนทัย 15917  chaiwatp@swu.ac.th 

น.ส.จันทิมา  ศรีไกรยุทธ 15058 02-649-5749 juntimas@swu.ac.th 

น.ส.อุมาพร   แสนคำาภา 15917  umapornsa@swu.ac.th 

นายธิติวัฒน์  มากแสง 15917  thitiwatm@swu.ac.th 
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นายธิติวัฒน์  มากแสง 15917  thitiwatm@g.swu.ac.th 

น.ส.วัชรากรณ์  ถมจอหอ 11398  watcharakorn@swu.ac.th

น.ส.ปภาณัท  เตชธรรมนาถ 15669 02-649-5731 prapanut@swu.ac.th

คนงาน      

น.ส.กานดา  ฟึสันเทียะ 15925  kandafi@swu.ac.th 

นายพัฒนจักร  ดวงอุปะ   pattanajak@swu.ac.th 

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์อัตโนมัติ 02-649-5000      

โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-2219      

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน        

นางมาเรียม   ศิลธรรม                    15635 02-649-5669 mariam@swu.ac.th 

น.ส.ศุภจิตรา วิจิตร  11521   supachit@swu.ac.th 

น.ส.ศิริลักษณ์ คำามณ ี 15637 02-649-5671 siriluckkh@swu.ac.th 

น.ส.จิตรลดา  ขุนดี 15637 02-649-5671 jitlada@.swu.ac.th 

 11522     

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   qd@g.swu.ac.th 

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-260-2574     

โทรสาร  02-259-6447     

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ 15600 02-649-5663    

 15996    

โทรศัพท์  02-261-1512     

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ      

น.ส.ขนิษฐา สินสงวน 12623   karnitta@g.swu.ac.th

งานมาตรฐานคุณภาพ      

น.ส.พนารี สายพัฒนะ 12624  panarees@g.swu.ac.th 

น.ส.ปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง 12625  papassorn@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริขวัญ ญาณปัญญา 12626  sirikwan@g.swu.ac.th 

นายธีระเชษฐ์ แสงโชติช่วงชัย 12627  teerachet@g.swu.ac.th 

น.ส.พรนิภา ถาวะโร 12628  pornnipa@g.swu.ac.th 

น.ส.สุประวีณ์ บวรวิศวยศ 12629  suprawee@g.swu.ac.th 
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น.ส.พัชรา รุ่งสันเทียะ 12630  patcharar@g.swu.ac.th 

นายธรรมนูญ วัฒนปรีดา 12632  thammanoonw@g.swu.ac.th 

หน่วยธุรการ

น.ส.อังสนา หิมะสุทธิเดช 12631  angsana@g.swu.ac.th 

น.ส.พัชราภรณ์ ดีกัง 12633  patcharapornd@g.swu.ac.th

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรสาร  02-258-8938     

หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร       

น.ส.สุทิสา  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ 12741  sutisa@g.swu.ac.th 

น.ส.กัลยา  พันธุมะผล 12742  kalayap@g.swu.ac.th 

นายกฤษดา  ศรีสกุล 12743  krisada@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  บริพนธ์มงคล 12746  nakornb@g.swu.ac.th 

นายภาคภูมิ  แสนทอง 12747  pakpoom@g.swu.ac.th 

นายณรงค์ศักดิ์ สว่างวงษ์ 12748  narongsak@g.swu.ac.th

น.ส.นันทกา จีนทั่ง 12749  nuntaka@g.swu.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

โทรศัพท์  02-262-1736    

โทรสาร  02-260-0129    

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการอธิการบดี     

นายอดิศร แสงซื่อ 15621 02-649-5510 adisorn@g.swu.ac.th

เลขานุการอธิการบดี     

นายกฤติน  จงควดี 15621 02-649-5510 krittin@g.swu.ac.th 

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     

นางปิยภาณี   เฮ็นท์ช 15009  piyaphanee@g.swu.ac.th

โทรศัพท์  02-260-1011 12290     

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

นางนุสรา  ม่วงคง 15717  nutsaral@g.swu.ac.th
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เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     

นางดารณี  ชมศิริ 15661 02-649-5677 daraneen@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     

นางบุปผชาติ  ตรีทศ 12348  buppach@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม     

น.ส.สิริพัฒน์ ชลคีรี 11399  siripatc@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล     

น.ส.รุจิรา  วงศ์วุฒิอักษร 15930  rujirawo@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม    

น.ส.บุศรา  สราคำา 15736  busaras@g.swu.ac.th

โทรศัพท์  02-260-2573 12129    

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์     

น.ส.วิพัฒน์  โยทัยเคลื่อน 21016  wipat@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฏหมาย     

น.ส.มุกดามาศ  กาบคำา 15636 02-649-5670 mookdamas@g.swu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต    

นายจุลดิศ  สุรบถโสภณ 12093  juladis@g.swu.ac.th

เจ้าหน้าที ่      

น.ส.ชลธิชา  อ้วนละมัย 15620 02-649-5688 chonticha@swu.ac.th 

น.ส.ศิริกานดา บุญถาวรสกุล 15620 02-649-5688 sirikanda@swu.ac.th  

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000    

โทรศัพท์/โทรสาร 02-260-0139    

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน     

นายณัฐพฤทธ์   แก้วพิบูลย์ 15993 02-649-5682 nattapread@swu.ac.th

น.ส.กานดา   จาดตานิม 15994 02-649-5683 kandaja@swu.ac.th

น.ส.ภัททิภา  แสงอากาศ 15994 02-649-5683 pattpa@swu.ac.th

น.ส.ภัทราภรณ์  สิงห์ทอง 15994 02-649-5683 phattraporn@swu.ac.th 

น.ส.อมรรัตน์  บุญบรรลุ 15994 02-649-5683 amonratb@g.swu.ac.th 

นายธนวัฒน์  อภิสกุลรัตน์ 15994 02-649-5683 thanawath@swu.ac.th 
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ศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000     

โทรศัพท์  02-259-5511      

โทรสาร   02-259-2525    

ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ     

อ.ดร.วีระนันท์   คำานึงวุฒ ิ 11021  weeranan@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร     

ผศ.ดร.กฤชณัท  แสนทวี 11022  kritchanat@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ      

อ.อัญชนา  กลิ่นเทียน 11023  unchana@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ      

อ.ดร.ศศิธร  ยุวโกศล 11024  sasithony@swu.ac.th

ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการ     

นายอภิวัฒ  รัตนวัน 12382  rapiwat@swu.ac.th 

งานบริหารโครงการ      

น.ส.รัตนา  ปฏิสนธิเจริญ 11025  ratanap@swu.ac.th  

น.ส.จันทร์เพ็ญ  สิทธิพันธ์ 11027  janpensi@swu.ac.th  

นางวิภาดา  อภัยสุวรรณ 11026  vipada@swu.ac.th  

นายจักรพรรณ  ไชยณรงค์ 12384  cjakkapan@swu.ac.th 

น.ส.อนุรชา  อตมกูลศรี 12381  aanuracha@swu.ac.th

งานสารบรรณ/งานบุคคล       

น.ส.ธัญวรัตม์  เชียงสอน 12383  thunvarat@swu.ac.th

งานพัสดุ/งานประกันคุณภาพการศึกษา     

นายหัสดินทร์  สอนปะละ 11029  harsadin@g.swu.ac.th  

งานบัญชี       

น.ส.ปาลิกา  ครองบ้าน 11030  kayapromsorn@swu.ac.th

งานการเงิน       

นายกัมพลศักดิ์  รุ่งเรือง 11028  kampolsak@swu.ac.th 

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์      

นายดุรงค์กร  ไผ่งาม 12385  pdurongkorn@swu.ac.th 
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ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000     

โทรสาร  037-395-349     

โทรศัพท์ภายระบบอัตโนมัติ    21022 02-649-5021    

โทรศัพท์  037-395-521     

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารกิจการหอพัก       

ดร.วาสนา  นามพงศ์ ต่อ 18  wasanan@swu.ac.th

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป       

โทรศัพท์ 037-395-508 ต่อ 16     

น.ส.พัชรบูรณ์   เนียมสุวรรณ 27525  patcharaboonn@g.swu.ac.th

น.ส.สุภมาส   คำาไพเราะ 27519  supamask@g.swu.ac.th 

นายพัทธวัฒน์  รัตนผ่องใส ต่อ 16  pattapong@swu.ac.th 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ      

โทรศัพท์ 037-395-520 27521     

น.ส.ณินณ์นรี  มั่นคง ต่อ 23  duangjitm@g.swu.ac.th 

ฝ่ายงานพัสดุ      

โทรศัพท์ 037-395-350 27522     

น.ส.พิชญธิดา  ชมศรี ต่อ 25  wannac@g.swu.ac.th 

น.ส.ทัศยา  ใหญ่ลำายอง ต่อ 25  tatsaya@swu.ac.th 

น.ส.ดวงทิพย์   อิ่มพร ต่อ 25  duangthip@swu.ac.th 

ฝ่ายงานการเงิน      

โทรศัพท์ 037-395-502 27523     

น.ส.อรสา  อยู่ยงศิลป์ ต่อ 21  orasay@swu.ac.th 

น.ส.สายฝน  ล้อมวงษ์ ต่อ 21  saifon@swu.ac.th 

ฝ่ายงานการบัญชี      

โทรศัพท์ 037-395-514 27524     

น.ส.ณัฐวศา  เสนอใจ ต่อ 22  phatum@g.swu.ac.th 

ฝ่ายงานช่างเทคนิค      

นายวรพล  พิมพ์คงคา   vorapol@swu.ac.th 

นายอาณัฐ  เขียวมณี   anut@swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีภัทธรินทร์  ชื่นอารมย์   pattharin@swu.ac.th 
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เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 1-2

โทรศัพท์ 037-395-351 27526 

037-395-352 27527     

นายปิยะกมล  บุราณะผาย ต่อ 11,12  piyagamon@swu.ac.th

น.ส.เกตุสิรี  มีกุศล ต่อ 11,12  kadsiri@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 3

โทรศัพท์ 037-395-353 27528     

นายมงคล  จันทร์แบน ต่อ 13  mongkhon@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 4

โทรศัพท์ 037-395-354 27529     

นายไพรัตน์  เทพเนาว์ ต่อ 14  pairatt@swu.ac.th 

นายชนัตร์  ศรีภมร ต่อ 14  chanat@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 5-6

โทรศัพท์ 037-395-503 27518     

น.ส.อัญชลิกา  จันทศร ต่อ 15  anchalikac@swu.ac.th 

น.ส.พรทิพย์  อยู่เอียง ต่อ 15  pornthipy@swu.ac.th 

น.ส.ศุมาส  ปั้นเงิน ต่อ 15  supamasp@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 7-8

โทรศัพท์ 037-395-513 27520     

น.ส.บุบผา    จันทร์ลี ต่อ 19  bubpa@swu.ac.th 

น.ส.สุภารัตน์  ราโรจน์ ต่อ 17  suparata@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 9-10

โทรศัพท์ 037-395-515 27516     

น.ส.ดลฤดี  มาลา ต่อ 19     

น.ส.นาถวรา  เจียมจิตร ต่อ 19  nathwara@swu.ac.th  

น.ส.นิตยา  นาบุญ ต่อ 19  nitayan@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่หอพักอาคาร 11

โทรศัพท์ 037-395-516 27517     

น.ส.พิรดา  นามคำา   piradan@swu.ac.th

น.ส.ภาวิณี   มือกุศล   pawineesu@swu.ac.th 
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ฝ่ายพนักงานขับรถยนต์ 

โทรศัพท์  037-395-508     

นายชู  จันทร์ทอง   chu@swu.ac.th



คณะกายภาพบำาบัด
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 คณะกายภาพบำาบัด

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000   

โทรศัพท์   037-395-438-9    

โทรศัพท์มือถือ  089-939-4650    

โทรศัพท์มือถือ  083-237-8627

037-395-438    

โทรสาร  02-649-5450     

สำานักงานคณบดีคณะกายภาพบำาบัด    

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ 22251 02-649-5447     

 22252 02-649-5448     

 22253 02-649-5449   

คณบดีคณะกายภาพบำาบัด

รศ.ดร.รัมภา  บุญสินสุข 27305  rumpa@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     

ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 27324  nitayav@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารสาธารณะ     

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 27337  jirabhorn@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน    

ผศ.ดร.รัตติยา  จินเดหวา 27329  ratt@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     

ผศ.ดร.สายธิดา  ลาภอนันตสิน 27344  saitida@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     

อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ 27343  kanokwan@g.swu.ac.th 

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี     

น.ส.อริยา พุ่มพวง 27334  ariyap@g.swu.ac.th 

งานสารบรรณ     

น.ส.จีราภรณ์ พยัคมะเริง 27314  jeeraporn@g.swu.ac.th

งานการเงินและบัญชี     

นางชาลินี ทองใบ 27316  chalinee@g.swu.ac.th

งานพัสดุ     

น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยชะนะ 27306  saowalukc@g.swu.ac.th
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น.ส.นฤมล  อรัญทอง 27331  narumona@g.swu.ac.th

งานบุคคล     

น.ส.ประทุมวรรณ มูลศรี 27312  prathumwanm@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษา     

นายอนุศักดิ์ สวัสดี 27332  anusaksa@g.swu.ac.th 

นายปกครอง  แดนนอก 27307  pokkrong@g.swu.ac.th 

งานวิจัย และบัณฑิตศึกษา     

นายวุฒิชัย  อนันตวิบูลย์ 27339  wuttichaia@g.swu.ac.th

งานส่งนิสิตฝึกปฏิบัติงาน      

น.ส.กรกรรักษ์  ธรรมลังกา 27315  kornkornrak@g.swu.ac.th  

งานกิจการนิสิต งานบริการวิชาการ      

น.ส.ขนิษฐา ใจกล้า 27315  khanidtha@g.swu.ac.th  

งานแผน      

น.ส.วิจิตรา  ไมล์เจริญ 27338  wijittram@g.swu.ac.th  

งานประกันคุณภาพการศึกษา      

น.ส.สุมณฑา  สวัสดี 27307  sumontas@g.swu.ac.th  

งานประชาสัมพันธ์      

น.ส.ศุภลักษณ์  ฉายากุล 27339  supalux@swu.ac.th  

งานสารสนเทศ      

ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  มณีดวง 27335  chatchaim@swu.ac.th  

ช่างเทคนิค      

นายยุทธศักดิ์ เปมะวิภาต 27341  yutthasak@g.swu.ac.th  

พนักงานขับรถยนต ์      

นายสายชล กุมารสิงห์    saichon@g.swu.ac.th  

คนงาน      

น.ส.ดวงแก้ว มั่นคง    dungkaew@g.swu.ac.th  

หัวหน้าสาขากายภาพบำาบัด

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ 27343  wanvisap@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 27318  kanda@g.swu.ac.th  

ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ ต่อ 241  paka@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 27325  sukalya@g.swu.ac.th  
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ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ 27330  pattariy@g.swu.ac.th  

อ.วาสนา เตโชวาณิชย์ 27326  wassana@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 27320  prapawad@g.swu.ac.th  

อ.ดร.วีรยา  ประโมทยกุล 27309  weeraya@g.swu.ac.th  

อ.สุวัฒน์ จิตรดำารงค ์ 27313  suwatj@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย 27313  tossaphon@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 27321  nithinun@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 27322  kanogwun@g.swu.ac.th

อ.ดร.อรวรรณ  เยี่ยมพัฒนพร 27322  orawany@g.swu.ac.th

อ.ดร.ทิพวัลย์  มีแต้ม 27327  tippawano@swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐกาญจน์  รุณรงค์ 27320  nuttakarn@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พีรยา  เต็มเจริญสุข 27309  peeraya@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กสิมา  เอกธุวะปราณี 27309  kasima@g.swu.ac.th 

อ.จินตนา  ตันหยง 27327  jintanat@g.swu.ac.th 

อ.อรพินท์  การุณทรัพย์เจริญ 27325  orapink@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ยุภาภรณ์  รัตนวิจิตร 27309  yupapornr@g.swu.ac.th 

อ.พิมพ์พร  กล้วยอ่อน   pimpornkl@swu.ac.th 

อ.รุจิรวรรณ  บุปผาพรหม   rujirawan@swu.ac.th 

หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อ.ดร.ปะการัง ศรีมี 27337  pakarang@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 27319  sirikult@swu.ac.th

อ.ดร.พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์ 27317  pimonpor@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์ 27319  apisara@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุรศักดิ์  อยู่ยงสะถิต 27323  surasaky@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อ้อมใจ  แต้เจริญวิริยะกุล 27325  ormjai@g.swu.ac.th 

อ.ภัทธกร  บุบผัน 27323  pattakorn@swu.ac.th 

อ.รัตน์ติพร  โกสุวินทร์ 27325  rattiporn@g.swu.ac.th 

อ.ปิยนุช  ยอดสมสวย   piyanuchy@swu.ac.th

อ.ยุพารัตน์  อดกลั้น   yaparat@g.swu.ac.th

อ.สุพิมพ์  วงษ์ทองแท้   supim@swu.ac.th
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ศูนย์การวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

รักษาการแทนประธานศูนย์วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง     

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 27328  chatcha@g.swu.ac.th 

งานวิจัย      

นายวุฒิชัย  อนันตวิบูลย์ 27339  wuttichaia@g.swu.ac.th

งานการศึกษาต่อเนื่อง     

น.ส.ขนิษฐา ใจกล้า 27315  khanidtha@g.swu.ac.th 

คลินิกกายภาพบำาบัด ประสานมิตร

โทรศัพท์ 02-261-5759 12501      

โทรศัพท์มือถือ 085-685-6276     

นักกายภาพบำาบัดประสานมิตร    

นายศรายุทธ  นามไพร 12501  sarayutn@g.swu.ac.th 

น.ส.อรอนงค์  เอียดแก้ว 12501  ornanongi@g.swu.ac.th 

คลินิกกายภาพบำาบัด องครักษ์

โทรศัพท์ 02-649-5447-9 27333      

โทรศัพท์มือถือ  083-237-8627    

โทรสาร  02-649-5450      

โทรศัพท์  037-395-438





คณะทันตแพทยศาสตร์    
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คณะทันตแพทยศาสตร์     15237 02-649-5224    

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรสาร  02-664-1882     

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์      

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา 15855 02-649-5243 nathawut@g.swu.ac.th

 15235 02-649-5223    

เลขานุการคณบดี

น.ส.สุนันท์  เค้าหัน 15855 02-649-5243 sunankh@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์  สมบุญธรรม 15161  02-649-5504 nonglako@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

ผศ.ทพญ.ชินาลัย  ปิยะชน 15112  02-649-5212 chinalai@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ     

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก  อยู่เจริญ 15161 02-649-5504 kwanchan@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์      

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี 15132 02-649-5784 paramaporn@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต      

อ.ทพ.กิตติธัช  มงคลศิวะ 15161 02-649-5504 kittithach@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์      

โทรศัพท์  02-260-1457 

โทรสาร  02-664-1882      

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

นางวรรณี  สุขละมูล 15146 02-649-5221 vannees@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ      

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.ศุธัญญดา  คูหาวิชานันท์ 15140  02-649-5790 prawinun@g.swu.ac.th 

น.ส.มิลิน  อ่อนไสว 15140  02-649-5790 phawini@g.swu.ac.th 

นายสมัชชา  ช่วยสุวรรณ 15140  02-649-5790 samatchac@g.swu.ac.th

นางกนกพร   สุขยานันท์ 15140 02-649-5790 hanokporn@swu..ac.th 

น.ส.ศิริพร   ศิริ 15237 02-649-5224 siripornsi@g.swu.ac.th  

น.ส.สมศรี  วิริยะอัตตสมบัติ 15237 02-649-5224 somsrii@swu.ac.th  
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นายบรรพต  เพ็ชรโต 15237 02-649-5224 banphotp@swu.ac.th  

น.ส.สุนันท์    เค้าหัน 15855 02-649-5243 sunankh@g.swu.ac.th  

นายขรรค์ชัย  หงีเจริญ 15858  kanchai@swu.ac.th  

นายสิทธิพร   จิตต์รักษ์ 15858  sittipornj@swu.ac.th  

งานการเงิน บัญชี แผนและงบประมาณ

หัวหน้างานการเงิน บัญชี แผนและงบประมาณ      

น.ส.ณัฏฐ์ชุดา เศรษฐาพฤทธิ์ 15146 02-649-5221 supapors@g.swu.ac.th 

นางเทวี     วิชัยดิษฐ 15854 02-649-5787 taewee@g.swu.ac.th 

ธรรพัณธร  แขวงเมือง  

น.ส.ศิริพร  พูลสุขสวัสดิ์ 15146 02-649-5221 siripornpo@swu.ac.th  

น.ส.พีรยา  เตชะคุ 15146 02-649-5221 peerayat@swu.ac.th  

งานพัสดุ และซ่อมบำารุง

หัวหน้างานพัสดุ และซ่อมบำารุง      

นางสุวณัฐ  นูมหันต์ 15238 02-649-5226 suvanat@g.swu.ac.th  

น.ส.อ้อยทิพย์  ลำาดับพงศ ์ 15851  02-649-5241 oytip@g.swu.ac.th  

นายอิทธิพล  ขจรกลิ่นมาลา 15851  02-649-5241 itthiphon@swu.ac.th  

นายทนงศักดิ์  คล่องคำานวณการ 15858  tanongs@swu.ac.th  

น.ส.ญาณิศา อัตตรัถยา 15851  02-649-5241 yanisaat@g.swu.ac.th  

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา          

น.ส.นิสา  กรีหิรัญ 15170   nisagree@g.swu.ac.th  

นางฐิตินันท์  รองรัตน์ 15170   thitinan@g.swu.ac.th  

นายโยธิน  ศรีษะบาล 15170  yothins@g.swu.ac.th  

นายอุดม  พวงเพชร 15170  udomp@swu.ac.th  

นายปรมินทร์  วิภาตะวิทย์ 15170  poramin@g.swu.ac.th  

ว่าที่ร้อยตรีฉัตร  แสงงามสม 15041  chut@g.swu.ac.th  

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป      

อ.ทพ.พลาวัสถ์  เลาหรุ่งพิสิฐ 15093 02-649-5782 palawat@swu.ac.th 

รศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ 15092 02-649-5208 pornsawa@swu.ac.th 

อ.ทพญ.อุษณีย์  ปึงไพบูลย์ 15090  usaneep@g.swu.ac.th 
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ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ  เอกวรพจน์ 15090  piyanart@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน 11220  pavineep@swu.ac.th 

อ.ทพญ.อรศรี   กำาจรฤทธิ ์ 15092 02-649-5208 ornsri@swu.ac.th  

อ.ทพญ.ณัฐวดี  เองสมบุญ 15092 02-649-5208 nutthawadee@g.swu.ac.th  

อ.ทพญ.สุธีรา  เตชะธนะวัฒน์ 15828  suteerate@swu.ac.th  

อ.มล.พิณแข  รัชนี 15829 02-649-5233 pinkae@g.swu.ac.th 

อ.ทพ.รังสิต  เมฆารักษ์ภิญโญ 15093 02-649-5782 rangsit@swu.ac.th 

อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค  บุญมงคลรักษา  15092 02-649-5208 pimsupak@swu.ac.th  

อ.ทพญ.ศศิวิมล  อภิวัฒน์ 15092 02-649-5208 sasiwimola@g.swu.ac.th  

น.ส.อรพินธ์  สุขโพลง 15829  02-649-5233 orapins@g.swu.ac.th  

น.ส.กัญญณัช  สุขแก้ว 15829  02-649-5233 ganyanat@swu.ac.th  

ภาควิชาทันตกรรมสำาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน     

อ.ทพญ.เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา 15085 02-649-5206 serena@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ  แก้วสุทธา 15855 02-649-5243 nathawut@g.swu.ac.th 

อ.ทพ.กิตติธัช  มงคลศิวะ 15081 02-649-5203 kittithach@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พัฒนพงส์  จาติเกตุ 15081 02-649-5203 phatanaphongse@g.swu.ac.th

ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร  จรรยาประเสริฐ 15083 02-649-5204 kamolapa@swu.ac.th 

ผศ.ทพ.เอกชัย  ชุณหชีวาโฉลก 15084 02-649-5205 ekachai@swu.ac.th 

อ.ทพ.วรชน    ยุกตานนท์  15085 02-649-5206 vorachon@g.swu.ac.th 

อ.ทพญ.วิชิดา  ฉวีวรรณากร 15085 02-649-5206 wichida@g.swu.ac.th  

อ.ทพญ.นรินี  ชินะจิตพันธุ์ 15085 02-649-5206 narineec@swu.ac.th  

อ.ทพญ.วัลลภิษฐ์   สุคนธชาติ 15085 02-649-5206 wallapit@g.swu.ac.th  

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก  อยู่เจริญ 15085 02-649-5206 kwanchan@swu.ac.th  

ผศ.ทพ.น.ท.พลพิทยา  วรชาติ ร.น. 15824  02-649-5231 pholpitt@g.swu.ac.th  

ผศ.ทพญ.นงลักษณ์  สมบุญธรรม 15161 02-649-5504 nonglako@g.swu.ac.th  

อ.ทพญ.สรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี 15161 02-649-5504 saranyase@swu.ac.th  

น.ส.นุจรีย์    ขจรกลิ่นมาลา 15080  nootjaree@swu.ac.th  

นางจันทร์ลา  ฤทธิ์กระจาย 15085 02-649-5206 chanla@swu.ac.th  
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ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ ์     

อ.ทพญ.ดร.จารุมา  ศักดิ์ดี 15112 02-649-5212 jaruma@swu.ac.th 

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 15112  02-649-5212 narong@swu.ac.th  

ผศ.ทพญ.ชินาลัย  ปิยะชน 15112  02-649-5212 chinalai@swu.ac.th  

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ 15112  02-649-5212 sirichan@g.swu.ac.th  

ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา  เอี่ยมจิรกุล 15112  02-649-5212 napapa@g.swu.ac.th 

ผศ.ทพญ.ดร.มะลิ  พลานุเวช 15112  02-649-5212 mali@swu.ac.th  

อ.ทพญ.จามรี   เสมา 15112  02-649-5212 jamarees@swu.ac.th 

ผศ.ทพญ.อินทรา  วงศ์เยาว์ฟ้า 15112  02-649-5212 indra@swu.ac.th 

ผศ.ทพ.สุวิทย์  วิมลจิตต์ 15112  02-649-5212 suvit@swu.ac.th 

อ.ทพญ.ชื่นชีวิต  ทองศิริ 15112 02-649-5212 chuencheewit@swu.ac.th

อ.ทพญ.รุ่งทิวา  ศรีสุวรรณฑา 15112 02-649-5212 rungtiwap@swu.ac.th 

อ.ทพญ.กุลนันทน์   ดำารงวุฒ ิ 15112  02-649-5212 kunlanun@swu.ac.th 

อ.ทพ.นทีธร  พฤกษ์วัชรกุล 15112  02-649-5212 nateetorn@g.swu.ac.th 

อ.ทพ.ชิษณุ  เลิศถวิลจิร 15112  02-649-5212 chisanu@g.swu.ac.th  

อ.ทพ.อภิรัตน์ ฤทธิ์ฐิติ 15112 02-649-5212 apiratr@swu.ac.th  

อ.ทพ.วิบุลย์  ไพศาลกอบฤทธิ์ 15112  02-649-5212 vibul@g.swu.ac.th  

อ.ทพญ.พีรพร  ทวีวัฒนไพศาล 15112  02-649-5212 peraporn@swu.ac.th 

ทพญ.มีนารินทร์  พาณิชย์ทวีกุล 15112  02-649-5212 meenarin@swu.ac.th 

อ.ทพญ.พริมา บูรณสิน 15112  02-649-5212 prima@swu.ac.th 

ทพ.ชาญศักดิ์  สุขะจินตนากาญจน์ 15112  02-649-5212 charnsak@swu.ac.th 

อ.ทพ.ณัฐพล  กิตติคุณเดชา 15112  02-649-5212 nuttaphon.nut@g.swu.ac.th

นางกิ่งแก้ว  บุญผ่อง 15112  02-649-5212 kingkeaw@swu.ac.th 

นางศิริพร  ช่วยอุปการ 15112  02-649-5212 siripornso@g.swu.ac.th 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก     

รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์  รังสิยานนท์ 15063 02-649-5781 sorasun@swu.ac.th  

  02-649-5202   

อ.ทพ.ชาติชัย  เชยวัฒนา 15808  chartchai@swu.ac.th 

ผศ.ทพ.นพ.ชาญชาย  วงศ์ชื่นสุนทร 15818 02-649-5229 chanchai@swu.ac.th 
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อ.ทพ.กิตติ์วัตร  กิตติ์เรืองพัชร 15818 02-649-5229 sompornp@g.swu.ac.th 

ผศ.ทพญ.ดร.มานิสา  ศรีชลเพ็ชร์ 15818 02-649-5229 marisa@swu.ac.th 

อ.ทพญ.พันทิพย์  สังวรินทะ 15063 02-649-5202 pantip@swu.ac.th  

  02-649-5781   

อ.ทพญ.สินีภัทร์  ตลึงจิตร 15061 02-649-5201 sineepat@swu.ac.th 

ผศ.ทพญ. ดร.ภัทรายุ  แต่บรรพกุล 15011   pathraya@g.swu.ac.th 

อ.ทพญ.พิมพ์พร  จิรเวชวงศ์สกุล 15011   pimpornr@swu.ac.th 

ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ  หลำาอุบล 15011  arunwan@g.swu.ac.th

อ.ทพ.ภูมิวุฒิ  อัตถากร 15818 02-649-5229 phumvuth@g.swu.ac.th

อ.ดร.ทพญ.วรวลัญช์  หิรัญวิชญารัตน์ 15063 02-649-5781 worawalun@g.swu.ac.th 

  02-649-5202

อ.ทพ.ชินโชติ  เข็มลา 15063 02-649-5781 chinnachote@swu.ac.th

  02-649-5202   

อ.ทพ.ชินวิช  ศรียืนยง 15063 02-649-5781 chinavich@g.swu.ac.th  

  02-649-5202   

อ.ทพ.ชัชพันธุ์  อุดมพัฒนากร 15063 02-649-5781 chatchaphan@swu.ac.th

  02-649-5202   

น.ส.สรินพร  ผลานุสนธิ์ 15063 02-649-5781 sarinporn@g.swu.ac.th  

  02-649-5202   

น.ส.ดวงเดือน   ทองสุทธิ์ 15063 02-649-5781 duangduant@g.swu.ac.th  

  02-649-5202

ภาควิชาโอษฐวิทยา

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา     

อ.ดร.ดวงพร  ศรีสุภาพ 15126 02-649-5216 duangpos@g.swu.ac.th 

รศ.ทพญ.ดร.นิรดา  ธเนศวร 15126 02-649-5216 nirada@g.swu.ac.th 

รศ.นันทนา  อรุณฤกษ์ 15131 02-649-5218 nuntana@swu.ac.th 

อ.ทพญ.เพ็ญประภา  วัฒนสุขชัย 15130 02-649-5217 penprapa@swu.ac.th 

อ.ทพญ.พิชญา  ไชยรักษ์ 15126 02-649-5216 pitchaya@swu.ac.th 

อ.ทพญ.ดร.สิริลักษณ์  ตีรณธนากุล 15126 02-649-5216 siriluk@swu.ac.th 

รศ.ทพญ.อรพินธ์  อัจฉรานุกูล 15131 02-649-5218 orapin-g@g.swu.ac.th 

อ.ทพญ.ฟ้าใส  ภู่เกียรติ 15130 02-649-5217 fasai@swu.ac.th 
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ผศ.ทพญ.ปรมาภรณ์  จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี 15130 02-649-5217 paramaporn@g.swu.ac.th 

อ.ทพญ.ภคพร  พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล 15126 02-649-5216 pakaporn@g.swu.ac.th

น.ส.พัชร์ณัฏฐ์  ศรีพอ 15124 02-649-5215 sukanyasr@g.swu.ac.th 

นายศิริพงศ์  ตั้งประเสริฐ 15124  02-649-5215 siripongt@g.swu.ac.th 

นางวรรณี  ผลสมหวัง 15124  02-649-5215 wanneepo@swu.ac.th 

น.ส.จรรยวรรธน์  ชัยชนะ 15132  02-649-5784 janyawatc@g.swu.ac.th  

โรงพยาบาลทันตกรรม

อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

โทรสาร  02-258-3635     

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 11218     

ผศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์  ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน 11218  pavineep@swu.ac.th  

รองผู้อำานวยฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ 11219     

อ.ทพญ.พันทิพย์  สังวรินทะ  11219  pantip@swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร 15146     

นางวรรณี  สุขละมูล 15146  vannees@swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา 11222     

อ.ทพ.วรชน  ยุกตานนท์ 11222  vorachon@swu.ac.th  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการรักษา  11221     

อ.ทพ.รุ่งทิวา  ศรีสุวรรณฑา 11221  rungtiwap@swu.ac.th  

เลขานุการผู้บริหาร 11217     

น.ส.พรพิมล  ชุยชม 11217  pornpimonc@g.swu.ac.th  

สำานักงานโรงพยาบาล

งานบริหารทั่วไป 11220     

หัวหน้างานบริหารทั่วไป      

น.ส.ยุพิน  แสงอุทัย 11220  uphin@g.swu.ac.th  

น.ส.วลัย  โก๋กลิ่น 11220  walai@g.swu.ac.th  

งานการพัสดุ

หัวหน้างานพัสด ุ      

น.ส.ประไพวรรณ  สมรัตน์ 15851 02-649-5241 prapaiwans@g.swu.ac.th  

น.ส.จันทร์เพ็ญ  บุรีธาร 15851 02-649-5241 junpen@g.swu.ac.th  
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น.ส.ธิติมา  อุบลนุช 15851 02-649-5241 thitimau@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 

งานการเงินและบัญชี

หัวหน้างานการเงินและบัญชี      

นายชุมพล  จิตรบรรจง 15852 02-649-5242 chumpolj@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน์  พิมพ์ภักดิ์ 15852 02-649-5242 amonrut@g.swu.ac.th 

น.ส.กาญจนา  แห้วไธสง 15852 02-649-5242 kanjanah@g.swu.ac.th 

งานทรัพยากรณ์มนุษย์และนโยบายและแผน      

นายปฏิพัทธ์  อิ่นคำา 11225  pathipat@g.swu.ac.th 

น.ส.หทัยรัตน์  ไชยเศรษฐ 11225  hatairatch@g.swu.ac.th 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ      

นายอนิรุทธ์  เสวกอาภรณ์ 15851 02-649-5241 aniruts@g.swu.ac.th 

นายณัฐพงศ์  สุกรีฑา 15851 02-649-5241 nattapongsu@g.swu.ac.th 

การเงิน ชั้น 1      

น.ส.แพรดาว  บุญทวีสูงส่ง 15012 02-649-5789 preadao@g.swu.ac.th  

น.ส.พนาภรณ์  ธรรมวงศ์ 15012 02-649-5789 panaporn@g.swu.ac.th 

เวชระเบียน (ชั้น 1)      

น.ส.ธัญนันท์ ง่านวิสุทธิพันธ์ 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 

นายนรุตม์ชัย  ทองคำา 15010 02-649-5788 narootchai@g.swu.ac.th

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก (OPD) ชั้น 1 15011     

 15804     

นางกฤษฎาพร  ตองตาสี 15011  kritsadaporn@g.swu.ac.th 

 15804   

น.ส.สุดใจ  สุดสังข์ 15011  sudjai@g.swu.ac.th 

 15804    

น.ส.นิลุบล  สดรัมย์ 15011  nilubon@g.swu.ac.th 

 15804     

น.ส.รัตนาการ  ปะทิ 15011  rattanakarn@g.swu.ac.th 

 15804     
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คลินิกทันตรังสีวิทยา (X-ray) ชั้น 2 15020 02-649-5198    

 15021     

น.ส.มิ้นท์  อุดมพันธ์ 15020 02-649-5198 mint@g.swu.ac.th  

 15021

น.ส.พัชรีย์ ไชยขันธ์ 15020 02-649-5198 phatchari@g.swu.ac.th  

 15021     

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก (ชั้น 4) 15042 02-649-5199    

 15065     

น.ส.รานี  สมรัตน์ 15042 02-649-5199 ranee@g.swu.ac.th  

 15065     

น.ส.วรรณเพ็ญ  สร้อยสูงเนิน 15042 02-649-5199 wanpensr@g.swu.ac.th  

 15065     

นายนิรุธ  ศรีมันตะ 15042 02-649-5199 niruts@g.swu.ac.th  

 15065     

คลินิกทันตกรรมสำาหรับเด็ก ชั้น 5 15082 02-649-5277    

 15086 02-649-5207    

น.ส.รัตนาภรณ์  ในทอง 15082 02-649-5277 ratanapornn@g.swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

น.ส.บุสยา  ระทะนาม 15082 02-649-5277 bussayar@g.swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

น.ส.เบญจา  พงษ์เพ็ง 15082 02-649-5277 benjap@swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

น.ส.อุไรรัตน์  สดรัมย์ 15082 02-649-5277 urairat@g.swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

น.ส.พัชราภรณ์  กลับมา 15082 02-649-5277 phatcharaphon@g.swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

นายธนชัย  คงเจริญ 15082 02-649-5277 tanachai@g.swu.ac.th  

 15086 02-649-5207    

คลินิกทันตกรรม ชั้น 6  (นิสิต) 15830 02-649-5234    

 15831     
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คลินิกทันตกรรม ชั้น 7 15100 02-649-5210    

น.ส.สุดารัตน์  โยธามาตย์ 15100 02-649-5210 sudaraty@g.swu.ac.th 

น.ส.สุธัญญา  สมรัตน์ 15100 02-649-5210 sutanya@g.swu.ac.th 

นางอรนงค์  ตันไชย 15102 02-649-5211 oranong@g.swu.ac.th 

น.ส.สุชาดา  สร้อยจิตร 15102 02-649-5211 suchadaso@g.swu.ac.th 

น.ส.จิตตรา  ไชยเพชร 15102 02-649-5211 jittra@g.swu.ac.th 

คลินิกทันตกรรม ชั้น 8 15116     

นางจงคิด  ฑีฆะพันธ์ 15116  jongkid@g.swu.ac.th 

นางวิศรุตา  นันไชย 15116  wisaruta@g.swu.ac.th 

นายพัฒนชัย  ลุนธิระวงค์ 15116  pattanachai@g.swu.ac.th 

คลินิกทันตกรรม ชั้น 9 15120 02-649-5798    

ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9      

น.ส.พัชนี  ภูมิพยา 15843 02-649-5240 patchaneep@g.swu.ac.th 

นางรุ่งนภา  พูนทรัพย์ 15843 02-649-5240 rungnapap@g.swu.ac.th 

นางมณีรัตน์  ทองพันธ์ 15843 02-649-5240 maneeton@g.swu.ac.th 

คลินิกทันตกรรม ชั้น 10 15846     

น.ส.จามิกร  ชาญณรงค์ 15846  jamikorn@g.swu.ac.th 

น.ส.อริสา  แจ้งเปี่ยม 15846  arisaj@g.swu.ac.th 

น.ส.ไพลิน  สุดสังข์ 15846  pailins@g.swu.ac.th 

น.ส.สโรชา  ทนะขว้าง 15846  sarochat@g.swu.ac.th 

งานควบคุมการติดเชื้อ ชั้น 12 15153 02-649-5222    

น.ส.รัตนติการณ์  ปัญญาวงค์ 15153 02-649-5222 rattanatikan@g.swu.ac.th 

นางณัฐชญา  สิทธิ 15153 02-649-5222 nutchayat@swu.ac.th 

น.ส.ชนมณี  ปัญญาวงค์ 15153 02-649-5222 chonmanee@g.swu.ac.th 

น.ส.พัชริน  ชื่นอารมย์ 15153 02-649-5222 patchrin@g.swu.ac.th  

นางสวัสดิ์  หากวี 15153 02-649-5222 sawath@g.swu.ac.th  

คลินิกทันตกรรมพิเศษ 15252 02-649-5227    

 15253 02-649-5796    

น.ส.นุชจิรา  แพงศรี 15252 02-649-5227 nuchjira@swu.ac.th

 15253 02-649-5796    

น.ส.จันทร์เพ็ญ  ศรีโชค 15252 02-649-5227 janpen s@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    
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น.ส.ทัศนีย์  สุระมาตย์ 15252 02-649-5227 thadsanee@g.swu.ac.th 

 15253 02-649-5796    

น.ส.วิภา  สมรัตน์ 15252 02-649-5227 wipas@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.สาธิตา  สมรัตน์ 15252 02-649-5227 satitas@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.นิตยา  คลองสุนทร 15252 02-649-5227 nitayak@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.พูนศรี  ขันสุวรรณ์ 15252 02-649-5227 poounsrit@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.ชญาดา  เขม้นกิจ 15252 02-649-5227 chayadaka@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.ฆติการ์  จิตอารี 15252 02-649-5227 katika@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.ธวัลรัตน์  ศรีมณี 15252 02-649-5227 thawanrut@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.เกศรินทร์  บุญสอน 15252 02-649-5227 ketsarin@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.วิภาดา  แนนไธสง 15252 02-649-5227 wipadan@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.วัชรี  ทนะขว้าง 15252 02-649-5227 watchareeth@g.swu.ac.th 

 15253 02-649-5796    

นายพงษ์ศิลป์  วงค์สุวรรณ 15252 02-649-5227 pongsi@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.วลีรัตน์  ปะทิ 15252 02-649-5227 rattanavlee@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.สุพรรณี  ศรชัย 15252 02-649-5227 supannees@g.swu.ac.th 

 15253 02-649-5796    

น.ส.ธัญญา  แก้วคำาแจ้ง 15252 02-649-5227 thanyak@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    

น.ส.นราวดี  หลุมกลาง 15252 02-649-5227 naravade@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796    
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น.ส.นวรินทร์  วงษ์ขันธ์ 15252 02-649-5227 nawarinw@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796   

น.ส.จารุวรรณ  ดวงประทีป 15252 02-649-5227 jaruwand@g.swu.ac.th  

 15253 02-649-5796   

ฆ่าเชื้อกลาง ชั้น 1 15805    

น.ส.รัศมี  บัวงาม 15805  rusamee@g.swu.ac.th 

น.ส.ผกามาศ  ศชรินทร์ 15805  pakamat@g.swu.ac.th 

คลินิกทันตกรรมพิเศษอโศกมนตรี 11212      

 11234    

อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น  มาลากุล ชั้น 5  

โทรศัพท์ 02-169-1008    

นางภวิมล  สุดายงค์ 11211 -2  povimon@g.swu.ac.th 

น.ส.แสงทอง  แก้วมณี 11211 -2  sengtong@g.swu.ac.th 

น.ส.สุกัญญา  เลิศสีดา 11211-2  sukhanya@g.swu.ac.th 

น.ส.ณัฐนันท์  ประเสริฐธีรพร 11211-2  nuthanan@g.swu.ac.th 

น.ส.วิชิดา  ทานัน 11211 -2  wuechida@g.swu.ac.th 

ห้องพักทันตแพทย์ 11223    

ทพญ.กัลยกร  เจริญผล 11223  kanyakorn@g.swu.ac.th 

ทพ.ปารย์รวี  ถนอมศักดิ์ชัย 11223  panravee@g.swu.ac.th 

ทพ.เพิ่มพูน  เจริญทำานุกิจ 11223  permpoon@g.swu.ac.th 

ทพญ.ศศินันท์  ครรชนะอรรถ 11223  sasinant@g.swu.ac.th 

ทพ.กตัญญู  หลิมไชยกุล 11223  katanyoo@g.swu.ac.th 

ทพญ.เลิศลักษณ์  เรืองสินภิญญา 11223  lerdluck@g.swu.ac.th 

ทพญ.ทิพาพร  อ่องสุวรรณ 11223  tipaporno@g.swu.ac.th 

ทพญ.พริมา  เชียรสงค์ 11223  parima@g.swu.ac.th 

 



คณะเทคโนโลยี

และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร  037-395-089    

สำานักงาน มศว องครักษ ์ 27167     

คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร      

ผศ.ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต 27177  arusa@g.swu.ac.th 

เลขานุการคณบดี      

น.ส.อมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์ 27176   amonwan@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง 27174  arunya@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

อ.สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ำา 27172  sujinda@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต      

อ.ดร.ธนัท  อมาตยกุล 27170  tanut@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา      

ผศ.ดร.พิสุทธิ  หนักแน่น 27178  phisut@g.swu.ac.th 

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร     

อ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ 27173  phantipha@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร     

หน่วยสารบรรณ      

นายพงศ์ชยนต์   ธรรมสนอง 27167  pongchayont@g.swu.ac.th  

หน่วยคลัง      

น.ส.ไพจิตรี  ป่าขมิ้น 27171  paichitree@g.swu.ac.th  

น.ส.กรองกาญจน์  มณีรักษ์ 27171  krongkan@g.swu.ac.th 

หน่วยจัดเลี้ยง      

นายพงศ์ชยนต์  ธรรมสนอง 27167  pongchayont@g.swu.ac.th 

หน่วยพัสด ุ      

นายปัญญา  คำาม ี 27171  punya@g.swu.ac.th  

น.ส.สุพรรณา  แดงเจริญ 27171  supanna@g.swu.ac.th  

หน่วยบุคคล      

นางศรีสุดา  พันมานิมิตร  27175  srisudawa@g.swu.ac.th  
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หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 27167     

หน่วยแผน 27167     

หน่วยวิชาการ      

น.ส.มริษฎา  รุ่งแสง 27168  marisada@g.swu.ac.th 

หน่วยจัดทำาข้อสอบ      

นายพงศ์ชยนต์  ธรรมสนอง 27167  pongchayont@g.swu.ac.th 

หน่วยกิจการนิสิต      

น.ส.กันย์ชิสา  รักษ์สมบูรณ์ 27182  kunchisa@g.swu.ac.th  

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์      

น.ส.อมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์  (วิเทศสัมพันธ์) 27176  amonwan@g.swu.ac.th 

น.ส.กรองกาญจน์  มณีรักษ์ (ประชาสัมพันธ์) 27171  krongkan@g.swu.ac.th 

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ      

น.ส.นัยนา  ตั้งใจดี 27181  naiyanata@g.swu.ac.th  

หน่วยการประชุม      

น.ส.อมรวรรณ์  นาคะปิณฑ์ 27176  amonwan@g.swu.ac.th  

หน่วยไอที โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ       

นายปัญญา  คำาม ี 27171  punya@g.swu.ac.th 

นายไพบูรณ์  นวนิธิกร 27171  phaiboon@g.swu.ac.th 

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการกลางและอาคารสถานที่     

นายยงยุทธ  ศักดิ์ประชาราษฎร์ 27167  yongyouth@g.swu.ac.th 

น.ส.จิราภรณ์  สอนดี 27167  jiraporns@g.swu.ac.th 

น.ส.สิริกัลยา  พานชาตรี 27167  sirikanyap@g.swu.ac.th 

นายไพบูรณ์  นวนิธิกร 27167  phaiboon@g.swu.ac.th 

นางชัยรัมภา  พ่วงศิริ 27167  tunyaporn@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ     

ผศ.ดร.พรทิพย์  ศิริสุนทราลักษณ์ 11913  porntips@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต 27177  arusa@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อรัญญา  มิ่งเมือง 27174  arunya@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ธีรารัตน์  อิทธิโสภณกุล 11912  teerarat@g.swu.ac.th 

ผศ.สมชาย  สุริยะศิริบุตร 11914  ssomchai@g.swu.ac.th 
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ผศ.ดร.นันทรัตน์  ณ  นครพนม 11914  nantarat@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.พิสุทธิ   หนักแน่น 27178  phisut@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์    27167  srivikorn@g.swu.ac.th   

อ.ดร.อุลิสาณ์    พาชีครีพาพล 27179  ulisa@g.swu.ac.th  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์      

ผศ.ดร.วาสินี  จันทร์นวล 27180  wasineec@g.swu.ac.th 

อ.สุจินดา  จิตต์ใจฉ่ำา 27173  sujinda@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา 27180  nawadon@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พัชรกมน  หนูเอียด 27179  patcharakamon@g.swu.ac.th 

อ.ดร.เฉลา  เทพเฉลิม 27180  chalao@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วิไลพร  ไกรสุวรรณ 27180  wilaipornk@g.swu.ac.th  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร     

อ.ดร.ปรมาภรณ์  เกิดทรัพย์  27179  paramapornk@g.swu.ac.th

อ.ดร.กมลชัย  ชะเอม 27179  kamonchai@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนัท  อมาตยกุล 27170  tanut@swu.ac.th 

อ.ดร.สุภาภรณ์  โสภณพัฒนะโพคา 27179  supapornsp@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ชลินันท์  เพ็งสุข 27179  chalinan@g.swu.ac.th  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร     

อ.ดร.พรรณทิพา  เจริญไทยกิจ 27173  phantipha@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นำ้าฝน   รักขุมแก้ว 27179  numfonr@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ตรีสินธุ์  โพธารส 27179  treesin@g.swu.ac.th 

อ.ดร.โสรยา  เกตุจรัส 27180  sorayak@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ภัคจิรัตน์  สิงหะบุตร 27180  pakjirat@g.swu.ac.th   

อ.ดร.สิริฉัตร  ชนะดัง  27180  sirichat@g.swu.ac.th



คณะพยาบาลศาสตร์
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คณะพยาบาลศาสตร์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรสาร 02-649-5000  ต่อ 21823, 21824    

โทรสาร  037-395-108, 037-395-110     

โทรศัพท์ 037-395-057 ต่อ 107, ต่อ 109     

ต่อ 120, ต่อ 158, ต่อ 259     

โทรศัพท์  089-922-2549, 081-938-9800     

081-839-2553     

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      

ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ 21801 02-649-5403 thassane@swu.ac.th 

เลขานุการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      

น.ส.นวมลลิ์  ประดิษฐ์วงษ์ 21802  02-649-5404 matthanap@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ      

ผศ.ดร.ศรีสุดา  รัศมีพงศ์ 21803 02-649-5405 srisuda@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      

ผศ.ดร.จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 21833 02-649-5413 juntima@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต      

อ.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ 21804  wimonwan@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ      

อ.ดร.จารุวรรณ  ไผ่ตระกูล 21861  jaruwanph@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ      

อ.ดร.มยุรฉัตร  กันยะมี 21861  mayurachat@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      

อ.ดร.สิรินุช  บูรณะเรืองโรจน์ 21873  sirinootb@swu.ac.th  

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว 21819  watchai@g.swu.ac.th  

 27711      

งานบริหารและธุรการ

น.ส.นภาพร  ศรีโพธิ์ 21816  02-649-5420 napaporns@swu.ac.th 

น.ส.สิร์ดาภัทร  สุขฉวี 21816  02-649-5420 atcharaporn@swu.ac.th  

น.ส.อัญชลี  กิจพิทักษ์ 21817  02-649-5774    
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นายณัฏฐชัย  แสงบุตร              21831  nuttachai@swu.ac.th 

นางนงนุช  จิตตสงัด      21816  02-649-5420 nongnuchr@swu.ac.th 

นายบุญกอง  ราตรีวงษ์ 21843  boonong@swu.ac.th 

นายอุทัย  เกษร 21843  uthai@swu.ac.th 

นายยุทธิชัย  เนื่องจากฉิม 21843  yutthichai@swu.ac.th 

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา     

น.ส.นันธิยา  รักซ้อน 21821  02-649-5411 nuntiya@g.swu.ac.th 

น.ส.ธญา  กปิ่นชรานนท์ 21821  02-649-5411 taya@swu.ac.th 

นางสุธาวี  จินตกสิกรรม 21800  02-649-5402 sutavee@swu.ac.th 

น.ส.สุกัญญา  เดวิเลาะ 21800  02-649-5402 sukanyad@swu.ac.th 

น.ส.ฐานิศรา  ปัญญาภา 21800  02-649-5402 tanisara@g.swu.ac.th 

น.ส.ทัศวรรณ  ภมรนาค 21800  02-649-5402 thasavan@swu.ac.th

น.ส.ศิริพร  จีนหวาด 21847    

งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    

นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว 21819  watchai@g.swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีสัมภาษณ์   จันทคนธ์ 21819  samphat@swu.ac.th 

นายวชิร ขจรจิตร์จรุง 21819  washira@swu.ac.th 

งานการเงินและบัญชี

น.ส.กาญจนา  สุขสง่า  21827  kanchanas@swu.ac.th 

น.ส.สรัลชนา  นครคง 21825 02-649-5412 saralchana@swu.ac.th 

นางวรางคณา ซับซ้อน 21825 02-649-5412 warangkanas@swu.ac.th

งานพัสดุ

หัวหน้างานพัสด ุ     

น.ส.ชดา  เกิดโภคา 21820 02-649-5410 chada@swu.ac.th 

นางภคอร  ขุขันธิน 21820 02-649-5410 kuanta@swu.ac.th 

น.ส.ณปภัช  นิ่มสง่า 21820 02-649-5410 suchreerah@swu.ac.th

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

น.ส.เสาวลักษณ์  สรรเพชร 21828  saowaluks@swu.ac.th
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กิจการนิสิต 21802    

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก     

อ.ดร.วนิดา  วิสุทธิพานิช 21891 02-649-5414 vanida@swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐวรา  จันทร์เอี่ยม 21855   nattawara@swu.ac.th 

อ.วานิด ด้วงเดช   wanid@swu.ac.th 

อ.ชุติมาภรณ์   กังวาฬ   chutimaporn@swu.ac.th 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน      

อ.ดร.นิลภา  จิระรัตนวรรณะ 21865  ninlapa@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศรีสุดา  รัศมีพงศ์ 21862  srisuda@swu.ac.th 

อ.ดร.สุคนธ์  วรรธนอมร 21865  ninlapa@swu.ac.th 

อ.ดร.ผกาพรรณ  บุญเต็ม   phagapun@swu.ac.th 

อ.ดร.มยุรฉัตร  กันยะมี 21861  mayurachat@swu.ac.th 

อ.ดร.จารุวรรณ  ไผ่ตระกูล   jaruwanph@swu.ac.th 

อ.เพ็ญประภา  สุธรรมมา   penprapas@swu.ac.th 

อ.วิไลวรรณ ปะธิเก   wilaiwanpa@swu.ac.th 

อ.ขนิษฐา วิศิษฎ์จริญ   khaintta@swu.ac.th

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์     

รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.เอื้อญาติ  ชูชื่น 21871  uayart@swu.ac.th 

น.ส.กฤติยา แสวงทรัพย์ 21869 02-649-5776 kittaya@swu.ac.th  

 21868     

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     

ผศ.ดวงเดือน  รัตนมงคลกุล 21872  duangduan@swu.ac.th 

ร.อ.หญิง ดร.จิรวรรณ  อินคุ้ม 21870  jirawain@swu.ac.th 

ผศ.ดร.จันทิมา  ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ 21833 02-649-5413 juntima@swu.ac.th 

ผศ.นัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์ 21876  napapornp@swu.ac.th 

อ.อริสรา  สุขวัจนี 21877  arissara@swu.ac.th

อ.สิรินุช  บูรณะเรืองโรจน์ 21873  sirinootb@swu.ac.th
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สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์     

ผศ.ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล 21810 02-649-5415 chadaporn@swu.ac.th 

อ.วันเพ็ญ  รักษ์ปวงชน 21844  wanphen@swu.ac.th 

ผศ.ลาวัณย์  รัตนเสถียร   lawan@swu.ac.th 

อ.วิไลกุล  หนูแก้ว   wilaikul@swu.ac.th 

ร.ต.อ.หญิงศิรินทิพย์  บุญด้วยลาน   sirinthipb@swu.ac.th 

อ.ดร.วัชรี ด่านกุล   watchareed@swu.ac.th

ผศ.บุศรา แสงสว่าง ลาศึกษาต่อ  bussara@swu.ac.th

ผศ.นุชรีย์ แสงสว่าง ลาศึกษาต่อ  nucharees@swu.ac.th





คณะพลศึกษา
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คณะพลศึกษา      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000      

โทรศัพท์/โทรสาร ประสานมิตร 02-258-4117      

โทรศัพท์/โทรสาร  องครักษ์  02-649-5769      

คณบดีคณะพลศึกษา      

ผศ.ดร.สนธยา  สีละมาด 22501 02-649-5072 sonthase@swu.ac.th  

 15401     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และพัฒนา      

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  เสนาคำา 22567  tanormsa@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ     

ผศ.ดร.สุนันทา  ศรีศิริ 22516  02-649-5772 sununts@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า และกิจการพิเศษ    

อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 22517  pimpa@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร     

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ศิลาเลิศเดชกุล 22515 02-649-5771 supapornsi@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร      

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส  สะพานทอง 22511   chinaopas@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      

อ.เกริกวิทย์  พงศ์ศรี 22567  krirkwit@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ     

อ.ดร.สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ์ 22516 02-649-5772 sumontee@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร      

อ.ดร.พนิตา  คำาภูษา 22515 02-649-5771 panita@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า และกิจการพิเศษ     

อ.พิพัฒน์  ตันวิบูลย์วงศ์ 22517   pipatt@swu.ac.th 

สำานักงานคณบดี       

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดี       

นางจิราภรณ์  เทพสาธร 22520  02-649-5769 jirapor@g.swu.ac.th 

งานบริหารและธุรการ องครักษ์

โทรศัพท์/โทรสาร  องครักษ์  02-649-5769     
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หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.วิมลรัตน์  อุทัยวัฒนาทร 22511  wimonrut@g.swu.ac.th 

น.ส.ยุภา  ตฤณธารารัตน์ 22511  yupa@g.swu.ac.th 

น.ส.สุชีรา  กองพารา 22520  02-649-5769 sucheera@g.swu.ac.th 

นางกาญจนา  รุ่งกำาจัด 22511   kanchans@g.swu.ac.th 

นายสมบัติ  อัมโภช 22511   sombat@swu.ac.th 

นายวรวุฒิ  ศรีประเสริฐ 22503  02-649-5768 vuruvut@swu.ac.th 

นายนพดล  กองพารา 22503 02-649-5768 noppadong@swu.ac.th 

นายพิษณุ  วงศ์ยะรา 22503 02-649-5768 pitsanu@swu.ac.th 

นายสมเกียรติ  รุ่งกำาจัด 22503 02-649-5768 somkert@swu.ac.th 

นางวิมาลา  สุตินันท์ 22503 02-649-5768 wimala@swu.ac.th 

นางนิตยา  ภู่ศรี 22503 02-649-5768 nittayap@swu.ac.th 

นายไพศาล  คงสอน 22503 02-649-5768 paisan@swu.ac.th 

งานบริหารและธุรการ ประสานมิตร

โทรศัพท์/โทรสาร ประสานมิตร 02-258-4117    

นายวรวิทย์  ประรงค์ทอง 15426 02-649-5082 woravit@g.swu.ac.th

 15427     

นายสมาน  หาบ้านแท่น 15426 02-649-5082 samarnh@swu.ac.th 

นางชลธิชา  ไชยโย 15426 02-649-5082    

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

นางสุรีย์พร  ศรีสุวรรณ์ 22514 02-649-5770 sureepor@g.swu.ac.th 

นางสุนิษา  สุขศาลา 22510 02-649-5076 sunisas@swu.ac.th 

นางจินดา  ไตรเวช 22510 02-649-5076 jindab@g.swu.ac.th 

น.ส.นิตยา  เวฬุวนารักษ์ 22510 02-649-5076 nittayaw@swu.ac.th 

น.ส.อรัญญา  นนทรีย์ 22567  aranyan@g.swu.ac.th 

น.ส.สุภาพรรณ  บุญสมภพ 22567  supapanb@g.swu.ac.th 

พัสดุ      

นายเสนีย์  รัชโนวรรณ 22514 02-649-5770 saneer@g.swu.ac.th 

น.ส.วิภาวี  เทียนทอง 22514 02-649-5770 wiphawi@g.swu.ac.th 
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งานบริการการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

นายพรสมัคร  ภูมิเขต 22516 02-649-5772 samak@g.swu.ac.th 

นางจาริวรรณ  ปานประเสริฐ 22509  chariwan@g.swu.ac.th 

น.ส.อ้อมใจ  ไฝทาคำา 22516 02-649-5772 aomjai@g.swu.ac.th 

น.ส.กนิษฐา  จิราพงษ์ 22516 02-649-5772 kanitthaj@g.swu.ac.th 

นายมนรัตน์  ทรัพย์เทมา 22550 02-649-5915 monrat@swu.ac.th 

น.ส.อุทมพร  ศรีสมาน 22516 02-649-5772 utomporn@g.swu.ac.th 

นางวรลักษณ์  พุทธชาติ 22516 02-649-5772 vorarux@g.swu.ac.th 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์      

น.ส.กนกวรรณ  มิตรพันธ์ตระกูล 22515  02-649-5771 kanokwanm@g.swu.ac.th 

นายวรงค์   สุพร 22515  02-649-5771 warong@g.swu.ac.th 

น.ส.พรพรรณ  บุญคบ 22515  02-649-5771 pornpunb@g.swu.ac.th 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต      

นางปิยนันทนา  เกียรติก้องทวี 22517  phiyanan@swu.ac.th

นางอิงพร  จูมานัส 22517  engporn@swu.ac.th 

นายวรวิทย์  ประรงค์ทอง 15426 02-649-5082 woravit@g.swu.ac.th 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

น.ส.จุฑาทิพย์  มากนก 22513  jutatip@swu.ac.th 

นายสุพจน์  พ่วงศิริ 22513  supotp@g.swu.ac.th 

นายธิติพันธุ์  เสงี่ยมงาม 22513  thitiphun@g.swu.ac.th 

ภาควิชาพลศึกษา

หมายเลขภายใน 22502     

 15470     

โทรสาร 02-649-5085     

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา      

อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 22525  sathin@swu.ac.th  

 15470 02-649-5085    

อ.ดร.ธงชาติ  พู่เจริญ 15470 02-649-5085 thongchat@swu.ac.th  

 22502     

รศ.ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล 15470 02-649-5085 parkpoom@swu.ac.th  

 22502     
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รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสำาราญ 15470 02-649-5085 thawuth@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 15470 02-649-5085 pimpa@swu.ac.th  

 22502     

อ.พิพัฒน์  ตันวิบูลย์วงศ์ 15470 02-649-5085 pipatt@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.ภาณุ  กุศลวงศ์ 15470 02-649-5085 phanu@g.swu.ac.th  

 22525     

อ.ดร.ทศพล  ธานี 15470 02-649-5085 tosapolta@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.จีรนันท์  เจริญชัยภินันท์ 15470 02-649-5085 jeeranun@swu.ac.th  

 22525     

อ.ดร.ปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์ 15470 02-649-5085 preeyaporng@swu.ac.th  

 22525     

อ.ดร.ธิติพงษ์  สุขดี 15470 02-649-5085 thitipong@swu.ac.th  

 22502     

อ.ลักษมี  ฉิมวงษ์ 15470 02-649-5085 luxsamee@swu.ac.th  

 22502     

อ.อนุศักดิ์  สุคง 15470 02-649-5085 anusaks@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.แอน  มหาคีตะ 15470 02-649-5085 ann@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.ไพญาดา  สังข์ทอง 15470 02-649-5085 paiyada@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดร.ชาญกิจ  คำาพวง 15470 02-649-5085 chankit@swu.ac.th  

 22502     

อ.ดิศรณ์  แก้วคล้าย 15470 02-649-5085 disorn@swu.ac.th  

 22502     

อ.เทเวศน์  จันทร์หอม 15470 02-649-5085 tevez@swu.ac.th  

 22502     

น.ส.โชติรส  ปั้นตระกูล 22502  chotiros@g.swu.ac.th  

 15470 02-649-5085    
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ภาควิชาสุขศึกษา

โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22502         

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา      

อ.ดร.อนันต์  มาลารัตน์ 15420  ananma@swu.ac.th 

อ.ดร.บุปผา  ปลื้มสำาราญ 15421 02-649-5078 bubpha@g.swu.ac.th   

 22512     

ผศ.ดร.สุนันทา  ศรีศิริ 22519  sununts@g.swu.ac.th  

 15420     

อ.ดร.สุธีรา  เมืองนาโพธิ์ 22519  suthira@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน 15420  kamonmarnv@swu.ac.th

อ.ดร.สิงหา  จันทน์ขาว 22519  singhac@swu.ac.th  

 15763 02-649-5110    

อ.ดร.พันธสิริ  คำาทูล 22519  puntasiri@g.swu.ac.th 

อ.ธัญมา  หลายพัฒน์ 22512  thanma@g.swu.ac.th  

อ.ฉัตรพันธ์  ดุสิตกุล 22519  chatpan@swu.ac.th 

อ.ดร.พงศ์นที  สัตยเทวา 22519  pongnatee@swu.ac.th  

น.ส.วรรณภา  แช่มมณี 22502  wannapa@g.swu.ac.th  

ภาควิชาสันทนาการ

หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ      

ผศ.กนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง 22526  konokvad@swu.ac.th 

ผศ.ชัยโรจน์  สายพันธุ์ 22526  chairoje@swu.ac.th 

อ.ดร.สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ์ 22526  sumontee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว 22524  wipongchai@swu.ac.th

อ.ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 22526  chakrapong@swu.ac.th 

อ.ดร.สราวุธ  ชัยวิชิต 22524  saravudh@swu.ac.th  

อ.ดร.อดิศัย  มัตเดช 22526  adisai@swu.ac.th  

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง 22526  chinaopas@swu.ac.th 

อ.ศศธร  สุมน 22524  sossathorn@swu.ac.th  

อ.ธเนตร  ตัญญวงษ์ 22524  tanet@swu.ac.th 

นางจีรนันทร์  กองพารา 22522  jeeranank@g.swu.ac.th  
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22502      

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     

อ.ดร.วัชรี  ฤทธิวัชร์ 22504  02-649-5073 wacharee@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อุษากร  พันธุ์วานิช 22504  02-649-5073 usakorn@g.swu.ac.th 

ศ.ดร.สาลี่  สุภาภรณ์ 22504 02-649-5073 salee@swu.ac.th 

รศ.ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ 22505 02-649-5074 supraneekw@swu.ac.th 

อ.ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์ 22504 02-649-5073 pichit@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์  เสนาคำา 22504 02-649-5073 tanormsa@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ศิลาเลิศเดชกุล 22504 02-649-5073 supapornsi@swu.ac.th 

อ.ดร.พิชญาวีร์  ภานุรัชต์ฐนนท์ 22504 02-649-5073 nantanak@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สนธยา  สีละมาด 22505 02-649-5074 sonthase@swu.ac.th

อ.ดร.เกริกวิทย์  พงศ์ศรี 22504 02-649-5073 krirkwit@g.swu.ac.th 

อ.ปาริยา  ปาริยะวุทธิ์ 22504 02-649-5073 pariya@swu.ac.th 

อ.ศิริเชษฐ์  พูลทิพายานนท์ 22504 02-649-5073 sirichet@swu.ac.th 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์  ปีปทุม 22504 02-649-5073 prasitp@swu.ac.th 

อ.ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์ 22504 02-649-5073 apanchanit@swu.ac.th 

อ.นุชรี  เสนาคำา 22504 02-649-5073 nutcharee@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วิทิต  มิตรานันท์ 22505 02-649-5074 witid@swu.ac.th 

อ.ดร.ภาณุวัฒน์  วชิรธานินทร์ 22505 02-649-5074 panuwatwa@swu.ac.th 

อ.ดร.อัจริยะ  เอนก 22504 02-649-5073 achariyaa@swu.ac.th 

น.ส.ใกล้รุ่ง  รวมทรัพย์ 22502  kairong@swu.ac.th 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์      

ผศ.ดร.ทรงพล   ต่อนี 22523  songpol@swu.ac.th 

อ.ดร.นรุตตม์  สหนาวิน 22523  narut@swu.ac.th 

อ.ดร.อนงค์  หาญสกุล 22523  anongh@swu.ac.th 

อ.ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข 27003  sapsatree@swu.ac.th 

อ.ดร.พนิตา  คำาภูษา 27003  panita@g.swu.ac.th 

อ.ดร.จิราวรรณ  ตอฤทธิ์ 27003  jirawant@swu.ac.th 

อ.ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 22523  prat@swu.ac.th 
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อ.ดร.สรัญญา  วันจรารัตต์ 27003  sarunya@g.swu.ac.th 

อ.กิตติ  โพธิ์เย็น 27003  kittiph@swu.ac.th 

น.ส.ชนก  พูลสวัสดิ์ 22522  chanok@swu.ac.th 

ศูนย์กีฬาสิรินธร

โทรศัพท์อัตโนมัติ  02-649-5000      

โทรศัพท์  037-395-163      

โทรสาร  037-395-165      

ผู้อำานวยการศูนย์กีฬาสิรินธร      

อ.ดร.พิชญาวีร์  ภานุรัชต์ฐนนท์ 22558  nantanak@g.swu.ac.th  

สำานักงานศูนย์กีฬาสิรินธร  22552     

การเงิน      

น.ส.ขวัญเรือน วสุอุดม  22554  khuanruan@swu.a.cth  

พัสดุ      

น.ส.ชานัญชิดา  ชิชติพัทธ์ 22560  chanutchida@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที ่      

น.ส.พิกุล  ภูจักหิน 22552  pikulp@g.swu.ac.th  

 22562     

นายสุจิต   หมั่นมั่นคง 22557  sujit@swu.ac.th  

นายปณิธาน  วิจิตรานนท์ 22557  panitanw@swu.ac.th 

นายประเวศ   ภู่ศรี 22557  pravat@swu.ac.th  

นายสมชาย   เปี่ยมจิตต์ 22557  somchaipe@swu.ac.th  

สำานักงานศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ประสานมิตร  15739     

(เจ้าหน้าที่ดูแลสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ที่ มศว)      



คณะแพทยศาสตร์
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คณะแพทยศาสตร์  มศว ประสานมิตร     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000    

โทรศัพท์ 02-260-2122-4, 02-260-2233-5                    

02-260-2950-3     

โทรสาร มศว องครักษ์ 037-395-465     

โทรสาร มศว ประสานมิตร 02- 649-5334     

คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก    

โทรศัพท์   037-395-451-6     

คณบดีคณะแพทยศาสตร์     

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ 60202-3

เลขาคณบดี

นางนฤมล ประยูรเจริญ 60203  monruede@g.swu.ac.th

ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย   nantana@g.swu.ac.th

เลขาผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์ฯ

น.ส.เกตุวดี พานสัมฤทธิ์ 10609

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ 60415  arucha@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี 60268  tawima@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก

รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก 14205  patch@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 60429  woraphot@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา 60111  chatchavan@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ 60261  jarinratn@swu.ac.th

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

นางอารีรัตน์    ศรีวรกุล   areeratt@g.swu.ac.th 
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โทรศัพท์  037-395-085-6     

น.ส.สุรีพร  พูลกลิ่น 60275  sureepornpo@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ

โทรศัพท์ มศว ประสานมิตร  02-260-2122-4      

โทรศัพท์   02-260-2950-3      

โทรสาร 02-649-5334      

งานบริหารและธุรการ  มศว องครักษ์ 

โทรศัพท์  037-395-451-6  ต่อ 60220-3        

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.เสาวนีย์  จันทร์น้อย 60223  saowane@g.swu.ac.th 

น.ส.สุวรรณา  จันทศร 60265  suwanna@swu.ac.th 

นางวลัยลักษ์  พวงดี 60223  valailuk@g.swu.ac.th 

น.ส.อรสา   กองมูล 60223  orasak@swu.ac.th 

น.ส.ลัดดาพร    ละออโชติสมบัติ 60221  laddaporn@swu.ac.th 

น.ส.สุวรรณา   แช่มช้อย 60221  suwannac@swu.ac.th

นายภานุ  สัจจวิโส   panus@swu.ac.th 

น.ส.สุมิตรา  พิมศาล 60221  sumittrap@swu.ac.th 

นายชนะชัย  ชื่นบาน    chanachaic@swu.ac.th  

นายชรินทร์  อนันต์    charin@swu.ac.th 

น.ส.อมรรัตน์  ทองเติม   amonratt@swu 

นายสำาเริง  อู่เล็ก

นางจิตรอารี วงศ์สัมจีน      

นายเฉลิม  ประสพบุญ      

นายณรงศักดิ์  จำารูณ      

น.ส.ศิรินภา  ลี้กุล      

นายธงชัย  ภารพงษ์   thongchaip@swu.ac.th  

นายจำาเนียร  ไหมทอง      

นายมานิตย์  นิ่มเรือง      

นายอนุสรณ์  วงษ์ศา      

ประสานมิตร  โทรศัพท์    14202 02-649-5315

02-260-2122-4    
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น.ส.ชฎามาศ  ช่วยขุน 14224 02-649-5324 chadamas@g.swu.ac.th

นายเติมเวชสมพงษ์    อินทร์ผลสุข 14306  sompongi@swu.ac.th 

น.ส.สุนีย์พร    ปิ่นเจริญ 14225 02-649-5314 suneeporn@swu.ac.th 

นายสมชาย  ศรีปิ่นเป้า 14225 02-649-5314 somchaisr@swu.ac.th  

นายเตชิต  ศรีปิ่นเป้า 14306  tachit@swu.ac.th  

งานทรัพยากรบุคคล (คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์)

โทรศัพท์  037-395-085-7     

นางรัชนีพร  อุปไมย์ 60225  ratchane@swu.ac.th 

น.ส.ภคมน  เวชประสิทธิ์ 60224  jarinee@g.swu.ac.th  

นางศุภรัศ  สารพัฒน์ 60225  nutkajoh@g.swu.ac.th 

น.ส.คัทรีญา  หมีมา 60224  cutareeyam@g.swu.ac.th 

น.ส.วิวรรณ ศรีวิจิตร 60224  viwan@g.swu.ac.th 

น.ส.นุชรี  อำาสัตยะ 60224   nutchareeam@g.swu.ac.th

น.ส.แคทลียา  ศรประดิษฐ์ 60224  cattaleeyas@g.swu.ac.th  

งานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์การแพทย์ องครักษ์)

โทรศัพท์  037-395-451-6   

น.ส.เกษทิพย์  ปลื้มวงษ์ 60424-5  kettip@g.swu.ac.th 

น.ส.ศรินทร์ณา   บุญประเสริฐ 60424-5  sarinna@swu.ac.th 

น.ส.สุมนัส  บุญมี 60424-5  sumanas@swu.ac.th 

น.ส.สติธร  วรรณ์ชะรา 60424-5  satthorn@swu.ac.th 

น.ส.ชัญญานุช    พลายขำา 60424-5  chunyanut@swu.ac.th 

น.ส.ณัฐยา  การุณย์โรจน์ 60425  natthayak@swu.ac.th 

น.ส.รัตนาภรณ์   ฉายะรถี 60425  rattanapornp@swu.ac.th

น.ส.สุรีย์   สุวรรณฉิม 60424-5  sureesu@swu.ac.th 

น.ส.รจนา  โคตรมี 60424-5  rodjanac@swu.ac.th 

น.ส.มนัสนันท์   บุญหยัด 60424-5  manasanant@g.swu.ac.th 

นายชาญณรงค์  เลิศเวียง 60424-5  channarongl@swu.ac.th  

นายศักดิ์เดช     ลาดมี 60424-5   sakdech@g.swu.ac.th  

งานคลังและพัสดุ  (คณะแพทยศาสตร์)      

โทรศัพท์ 037-395-451-6      
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หัวหน้างานคลังและพัสดุ       

น.ส.วนิดา  วัฒนะ 60260  wanidaw@g.swu.ac.th 

นางปิยนุช  สุวรรณที 60258-9  piyanooch@swu.ac.th 

น.ส.ปัทธนกาญจน์  อาทิตย์ฉาย 60258-9  pattanakan@g.swu.ac.th  

น.ส.โสรญา  ป่วงกรุง 60258-9     

นางอ้อมใจ     ม่วงสวัสดิ์ 60258-9  aomjaim@swu.ac.th  

น.ส.นันทวรรณ  แก้วสุขใส 60258-9  nuntawank@swu.ac.th  

งานพัสดุ (คณะแพทยศาสตร์)

โทรศัพท์  037-395-451-7     

โทรศัพท์  037-395-085-6     

นายประเวศน์    ฟักเชือก 60260  prawate@g.swu.ac.th 

นายสมเจตน์     สำาราญผล 60260  somjets@g.swu.ac.th 

นางรัตนาภรณ์  สิงห์โตทอง 60260  rattanaporns@swu.ac.th 

นางพรพิมล      มูลอุบล 60260  pornpimolm@g.swu.ac.th 

นางศิรินันท์      เรืองปราชญ์   sirinanw@g.swu.ac.th  

น.ส.ศราณี   ตรีสุคนธ์   saranee@g.swu.ac.th  

น.ส.สุกัญญา  มั่นเขตกิจ    sukanyam@swu.ac.th  

งานคลัง (ศูนย์การแพทย์ฯ)

โทรศัพท์  037-395-451-5     

โทรสาร  037-395-458     

น.ส.นัฑพร  เสนาปินฑ์ 60254  nathaporns@g.swu.ac.th 

น.ส.ชนาภา  ฉันทะปิยะกูล 60252  chanapa@swu.ac.th 

น.ส.นารี  นำ้าเงิน 60252  nareen@swu.ac.th  

น.ส.อรอุมา  ทอหุล 60253  onumat@swu.ac.th 

นางสุธาสินี  ปาละสุข 60252  suthasineep@g.swu.ac.th 

น.ส.สุนทรินทร์   เลิศณรงค์ 60253  suntarin@g.swu.ac.th  

นางธิติมา  บุราณะผาย 60252  titimab@swu.ac.th 

น.ส.เสาวลักษณ์  นิลทลักษณ์ 60253  sawvalukn@g.swu.ac.th 

น.ส.นงนุช ประมล 60253  nongnuchpr@swu.ac.th  

น.ส.ศุภกานต์  ภูตานนท์ 60252  supakan@swu.ac.th  
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งานเวชนิทัศน์

โทรศัพท์  037-395-451-5     

หัวหน้างานเวชนิทัศน ์       

ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์   หวลมานพ 60419  sompoth@g.swu.ac.th  

น.ส.วาสนา  แก้วเข้ม 60420  vasanak@swu.ac.th 

นายศิริพงษ์ อ่อนจันทร์ 60420  siripongo@swu.ac.th

นายสุเมธ  ศรีสว่าง 60420  sumates@swu.ac.th 

นายเผด็จ  เพชรออด 60421  phadet@g.swu.ac.th 

นายปรีชา  พาพันธ์ 60420  preechap@swu.ac.th 

นายทศพร  ทองมาก 60422  todsaporn@swu.ac.th 

นายรัชชาพงษ์  ศรียงยศ 60422  kriangkai@swu.ac.th 

นายสินชัย  ขุนทอง 60421  sinchaik@swu.ac.th 

น.ส.อาภาพร  อาษาคง 60421  arpapornar@swu.ac.th 

นายจุฬาพงศ์      พงษ์เสือ 14107 02-649-5313 julapongp@swu.ac.th 

งานผลิตสื่อ (ศูนย์การแพทย์ฯ)

โทรศัพท์  037-395-451-5     

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล 60431  teppipob@g.swu.ac.th 

ว่าที่ รต.วัชรพงษ์   หอมเกษร 60426  watcharapong@swu.ac.th 

น.ส.สายพิณ  ทอหุล 60423  saypin@swu.ac.th 

น.ส.ปริยากร  ทิพวัฒน์ 60423  aruna@swu.ac.th 

น.ส.อรวรรณ  ลิ้มกุล 60423  orawanl@swu.ac.th 

น.ส.จารุณี   บังเกิด 60426  charuni@swu.ac.th 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 037-395-451-5      

นายเฉลิม สุวรรณะ 60400  chalermsu@g.swu.ac.th 

นายภาสกร  มาตรง 60402  phtsakorn@swu.ac.th 

น.ส.พรทิพย์  มั่นคง 60401  pornthipn@swu.ac.th 

น.ส.วิรังรอง ฤทธิ์มาก 60403  wirangrong@g.swu.ac.th 

นายวรากร  แว่นแก้ว 60402  warakhonw@g.swu.ac.th 

น.ส.วรางคณา  สืบกระแสร์ 10635  varangkana@swu.ac.th 

นายปริวัฒ  อิ่มอุระ 10634  pariwati@swu.ac.th 
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นายจำารอง  ชาวบล 10636  jumrong@g.swu.ac.th 

นายวรกต  ยุพงษ์ 10635  worakot@swu.ac.th 

นายวรวิทย์   อายุคง 10636  worawit@g.swu.ac.th

นายอาทิตย์  บุญมีพิพิธ 10636  athitb@swu.ac.th

งานบริการการศึกษา/งานแพทยศาสตร์ศึกษา  (ประสานมิตร)

น.ส.สุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ 14205 02-649-5318 tassanee@swu.ac.th 

น.ส.จันทร์ทิมา  เจริญสิงห์ 14221 02-649-5328 jantimac@swu.ac.th 

น.ส.จริยา  เหล่ามะโฮง 14205 02-649-5318 jariyal@g.swu.ac.th 

นายชีวิน กองทอง 14205 02-649-5318 cheewin@g.swu.ac.th 

แพทยโครงการร่วมนอตติงแฮม ประสานมิตร

 14919     

งานแพทยศาสตรศึกษา องครักษ์      

โทรศัพท์  037-395-451-5     

หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา      

น.ส.สุธัสสนีย์   สุขประเสริฐ 60415  tassanee@swu.ac.th 

น.ส.รัตนา จำาปาเกิดทรัพย ์ 60414  rattanac@swu.ac.th 

น.ส.วิไลวรรณ  ทิพสิงห์ 60416  wilaiwant@swu.ac.th 

น.ส.สุนันทา  ปิ่นมุข 60414  sunantapi@g.swu.ac.th 

น.ส.อชิรญาณ์  ยิ่งดำานุ่น 60414  achirayay@swu.ac.th 

น.ส.สุรีย์รัตน์  เรืองศรี 60416  sureeratru@g.swu.ac.th 

น.ส.จีระนันท์  ขลุ่ยกระโทก 60416   jeeranan@swu.ac.th 

น.ส.ญาณพัฒน์   ขุนทอง  60416     

น.ส.พรลด  บัวศิริพันธุ์ 60416     

น.ส.นุสรา หวังพิทักษ์ 60416     

งานห้องสมุด

โทรศัพท์  037-395-451-6

โทรสาร  037-395-451-6 ต่อ 60107       

นายธนภัทร  ศรีถาพร 60107  tanaphat@swu.ac.th 

นายสุเทพ  มั่นคง 60103  sutap@swu.ac.th 

น.ส.จารุวรรณ   สมนึก 60100  jaruwanso@swu.ac.th 

นายสำาราญ  จำาปาทอง 60105  samranc@swu.ac.th 
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น.ส.ประภัสสร  พรหมจรรย์ 60101  praphatsorn@swu.ac.th 

น.ส.ชญาสินี    ตั้งศรีมงคล 60104  benchaporn@swu.ac.th 

น.ส.กนกศรี     รัตนเสวี 60104  kanoksri@swu.ac.th 

พัฒนาศักยภาพนิสิต องครักษ์

โทรศัพท์   085-761-6050     

โทรศัพท์   037-395-085-6     

น.ส.ถนอมรัตน์   วัชระชัยพงษ์ 60110-1  tanomrat@g.swu.ac.th 

น.ส.ประคองศรี  ผ่องภิรมย์ 60110-1  phrakhongsri@swu.ac.th 

น.ส.พัชรี  กริ่มใจ 60110-1  patchareek@swu.ac.th 

น.ส.ทิพธัญญา  นิ่มอนงค์ 60110-1  thipthunya@g.swu.ac.th 

น.ส.อาทิตยา  ปานปุ่มทอง 60110-1     

นายธงชัย  วันอารย์ 60110-1     

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ 037-395-451-6      

นางสมทรง ภารพงษ์ 60429  somsongpa@g.swu.ac.th 

น.ส.พฤกษา  แจ่มใส 60429  phueksac@g.swu.ac.th 

น.ส.เกศินี     นุชเจริญ 60429  kasineen@g.swu.ac.th 

น.ส.นันวดี     ทองกระจ่าง 14405  nunwadee@g.swu.ac.th 

งานนโยบายและวางแผน 

โทรศัพท์   085-761-9341     

โทรสาร  037-395-451- 5     

หัวหน้างานนโยบายและแผน (คณะแพทยศาสตร์)    

น.ส.นิตยา ขวัญสุวรรณ 60231  nittayah@g.swu.ac.th 

หัวหน้างานนโยบายและแผน (ศูนย์การแพทย์ฯ)      

น.ส.สุมาลี   มณีวงษ์ 60231  sumaleem@swu.ac.th  

น.ส.บุษยา  โฉมฉิน 60240-1  busaya@swu.ac.th  

น.ส.พาณาวรรณ  ภู่สี 60240  panawan@swu.ac.th 

น.ส.สุรีพร กุลมณี 60240-1  sureepornkun@g.swu.ac.th 

น.ส.อรุณี  จันทร์แสง 60240-1  aruneej@swu.ac.th  

น.ส.รสสุคนธ์   อ้วนผักไหม 60240-1  rotsukhonu@swu.ac.th  
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งานบริหารระบบคุณภาพ

โทรศัพท์ 037-395-085-6      

โทรศัพท์ 037-395-451-5      

หัวหน้างานบริหารระบบคุณภาพ      

นายคมสันณ์  ศรแสดง 60433  komsans@swu.ac.th  

น.ส.เกวลิน  ยิ่งประเสริฐ 60433  kewalin@swu.ac.th  

น.ส.สุปราณี  ทุมสิทธิ์ 60433     

ห้องปฏิบัติการรวม (MDL)           

โทรศัพท์  02-260-2122-4      

นายภัทรพล  ค้าทวี 14219 02-649-5337 surink@swu.ac.th 

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก   อาคารบริการ ศ.ม.ล. ปิ่น  มาลากุล  ชั้น 3

โทรศัพท์/โทรสาร   02-204-1574      

ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก   

รศ.นพ.ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ

นางศจีนรา   ทรัพยสาร 15686 02-649-5923 sajeenara@swu.ac.th 

นางปรีดา   โพธลักษณ์                15686 02-649-5923 phreetha@swu.ac.th  

นางกนกวรรณ   สุขพงษ์ 15686 02-649-5923    

นายทศวร   วิชัยเฉลิมวงศ์     12533

 12534     

การเงิน      

น.ส.ดาวกวี   นวลพงศ์    12533  daokawee@swu.ac.th  

นายธนวรรธน์    ศิริกุลเลิศรัชตะ 12532     

พัสดุ      

น.ส.กนกลักษณ์  ชาตยานนท์      15687  kanokluk@swu.ac.th  

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการการแพทย์  ศูนย์ผิวหนัง มศว

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000      

โทรศัพท์/โทรสาร   02-259-4260      

ผู้อำานวยการศูนย์ผิวหนัง มศว      

รศ.นพ.มนตรี   อุดมเพทายกุล 15417 02-649-5060 montri@swu.ac.th  

  02-649-5922    

นางมัญฑิรา  สื่อดิลกวัฒนา 15417 02-649-5060 muntira@swu.ac.th  

  02-649-5922    
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น.ส.พลอยไพลิน  นิลรัตน์ 15417 02-649-5060 ploypailin@swu.ac.th  

  02-649-5922    

น.ส.ฐานียา    กำาเนิดนนท ์ 12565      

การเงิน      

น.ส.อุทัยรัตน์   มหัทธนะเศรษฐ์ 12564  uthairat@swu.ac.th 

นายธีร์เมธา   ชมหมี 15417 02-649-5060 nattaponc@swu.ac.th  

  02-649-5922    

พัสดุ      

น.ส.ฑิริญญา  ยงยุทธ 15417 02-649-5060 tirinya@swu.ac.th  

  02-649-5922    

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-1532      

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์      

รศ.ดร.วิสุทธิ์  ประดิษฐ์อาชีพ 14503 02-649-5818 wisuit@g.swu.ac.th 

รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์      

ผศ.เฉง นิลบุหงา 14508 02-649-5358 somneuk@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย 14507 02-649-5357 udomsri@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 14501 02-649-5349 vanupunp@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน 14523  busaba@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.น.สพ.พูลพล   ผดุงชัยโชติ 14506 02-649-5356 poolpol@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สพ.ญ.วนิดา   ไตรพาณิชย์กุล 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.พงษ์ศักดิ์   ขันธ์เพ็ชร 14524 02-649-5362 pongsakk@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.รักษวรรณ   พูนคำา 14504 02-649-5813 raksawan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.จิตราภรณ์    ควรประดิษฐ์   chitraporn@g.swu.ac.th 

ผศ.หัทยา    เพชรพิบูลย์ไทย 14504 02-649-5813 hattaya@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สิรินันท์    พงศ์เมธีกุล 14526  sirinunp@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สมใจ   อภิเศวตกานต์ 11891  somjaia@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อรรถบุญญ์   วัฒน์ธรรมาวุธ 11885  atthaboon@g.swu.ac.th 

อ.ดร.น.สพ.รัฐจักร   รังสิวิวัฒน์ 11885  ruttachuk@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รัชฎาภรณ์   ประมงค์   ratchadapornpr@g.swu.ac.th
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อ.นพ.ปริวรรต  วิเศษวงษา  ลาศึกษาต่อ  pariwatw@swu.ac.th

ดร.สุมล   จึงอุดมเจริญ 14502 0-2649-5350 sumon@g.swu.ac.th 

นายนพดล   อินทรทัต 14502 0-2649-5350 noppadol@g.swu.ac.th 

น.ส.กรรวี  สะเดา 14502 0-2649-5350 thitabhat@swu.ac.th

นายวันชัย  ฟักแฟง 14515   wanchaif@swu.ac.th

น.ส.มัญชุสา  ช่วยศรี 14502 0-2649-5350 siraporn@g.swu.ac.th

นายสมชัย  โชติกวิบูลย์ 14502 0-2649-5350   

นายจิตชนม์     ผลประยูร 14502 0-2649-5350 jitchon@g.swu.ac.th 

นายศรัณพงศ์  กิ่งรุ้งเพชร 14502 0-2649-5350 tayayut@swu.ac.th 

ธุรการภาควิชา  14502 0-2649-5350   

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โทรศัพท์ 037-395-085-6     

ห้องพัก อาจารย์แพทย์ 60715-6    

สำานักงานงานบริหารทั่วไป 60717-8    

สำานักงานงานการเรียนการสอน 60719    

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์     

รศ.บานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ 60620  banchaun@swu.ac.th 

ผศ.นพ.สรวุฒิ   พงศ์โรจน์เผ่า 10901  sorawuth@g.swu.ac.th 

รศ.นพ.อรุชา   ตรีศิริโชติ  10901  arucha@g.swu.ac.th 

ผศ.พญ.จันทนา   พันธ์บูรณะ 10901  jantana@g.swu.ac.th 

รศ.นพ.สงวนศักดิ์  ฤกษ์ศุภผล 10901  sanguans@swu.ac.th 

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี 10901  tawima@swu.ac.th 

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต 10901  olarn@swu.ac.th 

ผศ.นพ.สมบูรณ์  จันทร์สกุลพร 10901  somboonh@swu.ac.th

ผศ.พญ.มนจุฑา   เอี่ยมอุดมกาล 10901  monchuth@swu.ac.th 

ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ   เจริญยิ่ง 10901  yingwan@swu.ac.th 

พญ.นัฎกานต์   วงศ์จิตรัตน์ 10901  nattakarn@swu.ac.th 

อ.พญ.ศรัยอร   ธงอินเนตร 10901  saraiorn@g.swu.ac.th 

ผศ.พญ.สุธิดา   ศิริพรพาณิชย์ 10901  suthidac@swu.ac.th 

อ.นพ.ชนาธิป  ลือวิเศษไพบูลย์ 10901  chanatip@swu.ac.th 

ผศ.พญ.อัจฉราพร  เมฆศิขริน 10901  acsaraporn@g.swu.ac.th
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อ.พญ.กรรณิการ์  วงศ์ภาวิทย์ 10901  kannikar@g.swu.ac.th 

อ.พญ.ภัทรพร  วิลาวรรณ์ 10901  pattarapornw@swu.ac.th

นพ.ปฐมคม  เปรื่องประเสริฐ 10901  patamakom@swu.ac.th 

นพ.พนิต  ทักขิญเสถียร 10901  panitt@swu.ac.th  

พญ.ปัญจรัตน์    โสวิทยสกุล 10901  panjarat@swu.ac.th 

อ.นพ.ฉัตรชัย    ธำารงอาจริยกุล   chatchait@swu.ac.th 

นางไพเราะ  บุตรลพ 10901  parieo@swu.ac.th  

นางณฐพร   เทศมหา 60715  nataporn@swu.ac.th  

น.ส.วันวิสา       วงษ์อารี 10920  suthida@swu.ac.th  

น.ส.ปรียาภรณ์   ศิริมหา 60715     

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

โทรศัพท์  037-395-085-6     

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์      

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ 10705  wanpentu@swu.ac.th  

รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์      

อ.พญ.ศันสนีย์   นิซู 10706  sansaneen@swu.ac.th

อ.นพ.ทรงภูมิ    เบญญากร 10731  songpoom@swu.ac.th

อ.นพ.รัตนภูมิ   วัฒนปัญญาสกุล 10731  rattanapoom@swu.ac.th 

อ.นพ.ดีพร้อม   ศิริเขต 10732  deeprom@swu.ac.th 

อ.นพ.วฤทธ     มงคลเนาวรัตน์ 10733  warithm@swu.ac.th 

น.ส.ทิภาพร    รติธรรมานนท์ 10731  tipapornr@swu.ac.th 

น.ส.อรพชร    นิศาภากร 10731     

ภาควิชาจุลชีววิทยา

โทรศัพท์  02-260-2122-4      

โทรสาร 02-649-5394 14902      

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา      

ผศ.ดร.วรรณา  ผู้มีโชคชัย 14901 02-649-5393 pwanna@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สุภิญญา พงษ์สังข์ 14904 02-649-5395 supinyap@swu.ac.th 

อ.นพ.เตชินท์    ตรีวิโรจน์ 14912 02-649-5400 techin@swu.ac.th 

รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด 14917 02-649-5821 chantana@g.swu.ac.th 

รศ.ดร. เบญจมาส  วงศ์สัตยนนท์ 14354  benjamat@g.swu.ac.th 
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รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย 14909 02-649-5399 teerapor@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ 14912 02-649-5400 nittaya@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ 14946  piyatida@swu.ac.th 

ผศ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์ 14952 02-649-5341 malai@g.swu.ac.th 

อ.ดร.เครือวัลย์   โชติเลอศักดิ์ 14910  kruawanc@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล 14910  srisombat@g.swu.ac.th 

อ.ดร. อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล 14908 02-649-5398 anirut@g.swu.ac.th 

อ.ดร. ขวัญนันท์  นันทวิสัย 14905 02-649-5396 kwannan@g.swu.ac.th 

น.ส.สุดารัตน์  สอนดอนไพร 14911 02-649-5823 sudaratso@g.swu.ac.th 

น.ส.บุญรัตน์  ลัดดา 14911 02-649-5823 boonyarut@g.swu.ac.th 

น.ส.สุนิสา กองแก้ว 14906 02-649-5397 sunisa@g.swu.ac.th 

นางนภัสสร ไกรสกุล 14902 02-649-5815 napatsorn@g.swu.ac.th 

เครื่อง Fax ห้องธุรการ 14903 02-649-5394    

ห้องปฏิบัติการ 910  ชั้น 9 14918       

ชั้น  10 14924     

ธุรการภาควิชา 14902 02-649-5815    

ภาควิชาชีวเคมี

โทรสาร  02-260-8100 14618 02-649-5834      

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี      

รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน 14604 02-649-5369 yuwadee@swu.ac.th 

รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี      

อ.ดร.สิรินันท์  นิลวรางกูร 14617 02-649-5373 sirinun@swu.ac.th 

รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 14605 02-649-5370 kosum@swu.ac.th 

รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ 14620  wasanas@swu.ac.th 

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 14609 02-649-5837 wanlaya@swu.ac.th  

อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล 14616 02-649-5372 nudjaree@swu.ac.th 

อ.พญ.จันทร์ทรา   ตนันท์ยุทธวงศ์ 14609 02-649-5837 chantra@swu.ac.th 

อ.ดร.กรรณิกา   เสริมสุวิทยวงศ์ 14601 02-649-5366 kannikas@swu.ac.th 

อ.ดร.ศิวพร  วรรณะเอี่ยมพิกุล 14935  sivaporn@g.swu.ac.th 

นายไพศาล ขาวสัก 14606 02-649-5835 paisark@swu.ac.th 

นางอาชว์ดาม์  ภาคพิธเจริญ 14606 02-649-5835 ardapak@swu.ac.th 
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น.ส.อรนัย  ไชยทน 14603 02-649-5368 oranai@swu.ac.th 

ห้อง Cell  Culture 14611 02-649-5836    

ธุรการภาควิชา 14603 02-649-5368     

ภาควิชานิติเวชวิทยา 10185     

โทรศัพท์  037-395-085-7 ต่อ 60902-3      

สำานักงาน   60902     

ห้องพักอาจารย์แพทย์ 60903     

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์      

อ.นพ.อภิชัย แผลงศร  60903  apichaip@g.swu.ac.th 

อ.พญ.ศิรินทร์   บุษยามานนท์ 60903  sirin@swu.ac.th 

อ.พญ.วรัทพร   สิทธิจรูญ 60903  warataporn@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี 60903  werasak@swu.ac.th 

นพ.วาทิตต์  รุจิราวรรณ 60903  watit@swu.ac.th 

อ.นพ.ธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท 60903  thanyasak@g.swu.ac.th

น.ส.ชนิดา   งามประดับ 60903  chanidan@g.swu.ac.th 

นางปาริชาติ  บุญสถิตย์ 60903  parichatb@g.swu.ac.th 

ภาควิชาพยาธิวิทยา  ชั้น 11 อาคาร 15

โทรศัพท์ (องครักษ์) 037-395-085-6 

ต่อ 10355   

โทรศัพท์ (ประสานมิตร) 02-260-8100 

ต่อ 14014-5

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา      

อ.ลิขิต  รังสิรัตนกุล 10355  likit@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล        somchaii@g.swu.ac.th 

ผศ.พญ.นันทนา    ชุมช่วย    nantana@g.swu.ac.th 

รศ.วีรวรรณ   เล็กสกุลไชย 10355  veeravah@g.swu.ac.th

รศ.ดร.พัชรินทร์  แสงจารึก       10355  patch@swu.ac.th 

อ.นพ.สมดี  รัตนาวิบูลย์     10355  somdee@g.swu.ac.th

อ.พร้อมจิต  ศรียาภัย 10355  promjit@g.swu.ac.th 

อ.พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์ 10355  uamporn@g.swu.ac.th

อ.พญ.มนัสนันท์  รวีสุนทรเกียรติ 10355  manasananr@g.swu.ac.th
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อ.นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์ 10355  suriya@swu.ac.th 

อ.นพ.เทอดเกียรติ  ตรงวงศา 10355  therdkiat@g.swu.ac.th 

น.ส.สุภาพร วิวัฒนากุล 10371  supapowi@g.swu.ac.th 

น.ส.กัญญา ประจักษ์จิตร 10352  kanyap@swu.ac.th 

น.ส.ชนัญชิดา   ขุนไพชิต 10355  chananchida@swu.ac.th 

นายสมเกียรติ    มาลัย 10355   somkiatm@swu.ac.th 

น.ส.สุธีรา ขำานำ้าคู ้ 10355  suthirak@swu.ac.th  

ภาควิชาเภสัชวิทยา

โทรสาร 02-260-8100 ต่อ 14013      

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา      

รศ.ดร.สุวรา  วัฒนพิทยกุล 14810 02-649-5392 suvara@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปัทมา  ลี้วนิช 14801 02-649-5814 pathama@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อรพิณ  วงศ์สวัสดิ์กุล 14808 02-649-5390 orapinw@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ยามาระตี    จัยสิน 14809 02-649-5391 yamaratee@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม 14805 02-649-5387 laddawal@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วิไล  รัตนตยารมณ์ 14804 02-649-5386 wilai@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อนัญญา   นาวินประเสริฐ 14803 02-649-5385 rung-aru@swu.ac.th 

อ.ดร.ปภาวี     สมาธิวัฒน์ 14807 02-649-5389 papavees@g.swu.ac.th  

น.ส.สุมินตรา   ศรีรัตน์ 14013 02-649-5819    

  02-649-5830    

น.ส.ลักษณวดี   เผ่าจินดามุข 14803 02-649-5385 luksanavadee@swu.ac.th  

ธุรการภาควิชา 14803 02-649-5385    

ภาควิชารังสีวิทยา

โทรศัพท์  037-395-085-6      

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา      

ผศ.นพ.วิชิต  ลีละศิธร 10231  vichit@g.swu.ac.th  

รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา      

อ.พญ.วรรณพร   บุรีวงษ์ 10231  wanaporn@g.swu.ac.th  

ผศ.นพ.วิทย์   วราวิทย์ 10231  vithya@swu.ac.th 

อ.พนิตพงศ์  มารุ่งโรจน์ 10231  panitpong@g.swu.ac.th 

อ.พญ.สัณห์สิรี    สุดชื่น    sunsiree@g.swu.ac.th 
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พญ.ธนธรณ์   ศรีเจริญ   thanatorn@g.swu.ac.th  

นางธนิสสรา สารศรี 10113  thanissara@swu.ac.th 

น.ส.ลัดดาวัลย์  เหมือนแย้ม 10231  laddawanm@g.swu.ac.th

น.ส.จันทร์เพ็ญ  บุญเคลิ้ม 10234  chanphen@g.swu.ac.th  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

โทรศัพท์  037-395-085-6     

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา      

ผศ.พญ.จุฑารัตน์  เลื่อนผลเจริญชัย 10436  jutaratl@swu.ac.th 

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา      

อ.พญ.พัชนี  ภาษิตชาคริต 10436  patchanee@swu.ac.th

ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด  10436  dujduan@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์   กุสุมาพรรณโญ 10411  chaiyap@g.swu.ac.th 

อ.พญ.ผกาพรรณ   บุปผา 10436  phakapan@swu.ac.th 

อ.พญ.วนิดา จงอรุณงามแสง 10436  wanidach@swu.ac.th 

อ.พญ.แวนด้า ภัทรธรรม 10436  vanda@swu.ac.th 

อ.พญ.อรชา เกาะแก้ว 10436  orracha@swu.ac.th 

น.ส.สุกัญญา  พงษ์มาลา 10436  sukanyapo@g.swu.ac.th 

น.ส.ทองสุข ประมล 10436     

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

 60808     

โทรศัพท์ 037-395-085-6 60810     

ห้องพักอาจารย์แพทย์ 60805     

 60807     

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม       

อ.นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล 60805  suthee@swu.ac.th 

รศ.นพ.วรพจน์    ตันติศิริวัฒน์ 60805  woraphot@swu.ac.th 

ผศ.นพ.กิตติพงษ์   คงสมบูรณ์ 60805  kittipoo@swu.ac.th 

รศ.นพ.วันชัย บุพพันเหรัญ          60805  wanchai@swu.ac.th 

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์  เลิศถิรพันธุ์ 60805  surachet@swu.ac.th 

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล 60805  chatchaie@swu.ac.th

อ.พญ.ลัคนา ฤกษ์ศุภผล 60805  lakkana@swu.ac.th 
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อ.อัลเฟรโด วิยาโรเอล 60805      

อ.นพ.ชวินทร์   สุวรรณฉัตรชัย 60805  chawin@g.swu.ac.th  

นพ.ทัศนัย ปริตโตทกพร 60805  tassanai@swu.ac.th

นพ.จิรวัฒน์  บุพพันเหรัญ 60805  jirawatb@swu.ac.th 

พญ.นันทิชา คมนามูล 60805  nanticha@swu.ac.th 

น.ส.นงลักษณ์   ปั้นเงิน 60805  nongluk@swu.ac.th 

น.ส.สุนันทา โหยหวล 60805  sununtah@swu.ac.th 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

โทรศัพท์  037-395-085-6 60712-3     

โทรสาร  037-395-271    

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์     

ผศ.นพ.วิชิต  วิริยะโรจน์ 60712  vichitvi@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.วิฑูรย์   อึ้งกิจไพบูลย์ 60712  witoon@swu.ac.th 

อ.นพ.สมเกียรติ   นามประดิษฐ 60712  somkiatn@swu.ac.th 

ผศ.นพ.ปริญญา  อัครานุรักษ์กุล 60712  prinyaak@g.swu.ac.th

รศ.นพ.ณรงค์ชัย   ยิ่งศักดิ์มงคล 60712  narongchai@swu.ac.th

อ.นพ.อนุรักษ์   ดาวลอย 60712  anurakd@swu.ac.th 

ผศ.พญ.ดลฤดี  สองทิศ 60712  dolrudee@swu.ac.th

อ.พญ.กรวีร์   เทพสัมฤทธิ์พร 60712  gorawee@swu.ac.th 

อ.นพ.ธวัชชัย  ตุลวรรธนะ 60712  thawatchait@swu.ac.th 

อ.นพ.ไกรยศ  เกียรติสุนทร 60712  kraiyot@swu.ac.th 

อ.นพ.วิชยา   วิธุรวานิชย์ 60712  wichaya@swu.ac.th 

อ.นพ.หริรักษ์  ยอดยิ่ง 60712  hariruk@swu.ac.th 

อ.พญ.ภาวนี  ศรีหล้า 60712  pawanee@swu.ac.th 

อ.นพ.อภินันท์  แก้วประดิษฐ์ 60712  apinan@swu.ac.th 

อ.นพ.ศรายุทธ   วิริยะศิริพงศ์ 60712  sarayuthv@swu.ac.th 

อ.นพ.สรรค์   สาธรวิริยะพงศ์ 60712  sun@swu.ac.th 

อ.นพ.ธนา  บุญสินสุข 60712  thanab@swu.ac.th 

อ.นพ.วรรณา  เลิศสุขสวัสดิ์ 60712  wannal@swu.ac.th 

อ.นพ.ธรรมนิจ  รุกขชาติ 60712  thammanij@swu.ac.th

อ.พญ.เสริมศรี  พงษ์รัตนกูล 60712  sermsrip@g.swu.ac.th 
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อ.นพ.สุรเชษฐ์   ศรีแก้ว 60712  surachets@g.swu.ac.th

อ.นพ.ชุมพล  คคนานต์ 60712  chumponk@g.swu.ac.th

น.ส.วชิราพรรณ์   รอดเกิด 60712  wachirapan@swu.ac.th

น.ส.วนัสสุดา  เดวิเลาะ 60712  wanutsuda@swu.ac.th

น.ส.สุรีภรณ์   กลิ่นหอม 60712    

ภาควิชาสรีรวิทยา

โทรสาร  02-260-1533     

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา     

รศ.ดร.พรรณี  หนูซื่อตรง 14707 02-649-5816 punnee@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด 14707 02-649-5816 watchare@swu.ac.th 

รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล 14717 02-649-5384 panaree@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ฉัตรศรี  เดชะปัญญา 14701 02-649-5374 chatsri@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.พัชรินทร์  เทพอารีนันท์ 14716 02-649-5383 patchar@swu.ac.th 

ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ 14704 02-649-5377 chote@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล 14702 02-649-5375 roongs@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สมฤดี  สายหยุดทอง 14705 02-649-5378 somrudee@g.swu.ac.th

 10349     

ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ์ 14708 02-649-5380 hataitip@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล 14706 02-649-5379 anporma@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ปิยะนุช ปัทมสถาน 14715 02-649-5382 piyanuj@g.swu.ac.th 

นายพงษ์พัฒน์  เวชสิทธิ์ 14712 02-649-5826 phongpha@swu.ac.th

น.ส.ดาวรุ่ง ศรีจิตรพงศ์ 14710 02-649-5828 dawrung@swu.ac.th 

ชั้น 10 14003     

น.ส.บุญมา ศรีปิ่นเป้า 14003   boonma@swu.ac.th 

น.ส.โชติรส  รังขัด      14703 02-649-5376 chotirosr@swu.ac.th 

ห้องปฏิบัติการ (Lap) 15-1001 14004 02-649-5825    

ห้องปฏิบัติการ (Lap) 15-1003 14002 02-649-5827    

ธุรการภาควิชา 14703 02-649-5376    

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โทรศัพท์  037-395-085-6      

โทรสาร 037-395-085-6   ต่อ 60811-5      



91

สำานักงานบริหารทั่วไป 60811     

สำานักงานการเรียนการสอน 60812     

ห้องประชุม 60813     

ห้องพักอาจารย์แพทย์ 60815     

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      

ผศ.นพ.เกษม    เรืองรองมรกต 60814  kasemr@swu.ac.th 

รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา      

อ.นพ.สุทธา หามนตรี 60811  suttha@swu.ac.th 

อ.นพ.กุศล  เตชะพิเชฐวนิช 60811  kusolt@swu.ac.th 

รศ.นพ.ภาวิน  พัวพรพงษ์ 60811  pawin@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วิเชียร  มโนเลิศเทวัญ 60811  wic@swu.ac.th 

รศ.พญ.ธารางรัตน์  หาญประเสริฐพงษ์ 60811  tharangrat@swu.ac.th 

อ.พญ.เมสิตา  สุขสมานวงศ์ 60811  maysita@g.swu.ac.th 

นพ.พริษฐ์   วาจาสิทธิศิลป์ 60811  parit@swu.ac.th 

ผศ.นพ.เมธาพันธ์  กิจพรธีรานันท์ 60811  sumate@swu.ac.th 

อ.นพ.สมโภช ภูมิพิเชฐ 60811  somphoch@swu.ac.th 

อ.นพ.อมรินทร์  นาควิเชียร 60811  amarin@swu.ac.th 

อ.พญ.พรรณวรา  ปริตกุล 60811  panwara@swu.ac.th

อ.พญ.สิริวรรณ  ศรีสุวรรณ 60811  siriwansr@swu.ac.th

อ.พญ.ศิริเพ็ญ  องค์สุพรรณ 60811  siripeno@swu.ac.th

ผศ.พญ.ฐานิตรา  ตันติเตมิท 60811  tanitra@swu.ac.th 

อ.พญ.วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์ 60811  wipada@swu.ac.th

อ.พญ.พัฒิยา ณัฐโชติ 60811  pattiya@swu.ac.th

อ.พญ.อรสา  เหมะจันทร 60811  aurasa@swu.ac.th 

อ.นพ.นพพร   โรจน์เพ็ญเพียร 60811  noppornr@swu.ac.th

อ.นพ.ศรุฒก์  กิจอันเจริญ 60811  saroot@swu.ac.th 

อ.พญ.พรพรรณ   ภาษีผล 60811  pornpunpr@swu.ac.th

อ.พญ.พัชรินทร์  เกียรติสารพิภพ 60811  patcharink@g.swu.ac.th 

น.ส.นิตยา  ทองแก้ว 60811  nittayath@swu.ac.th 

น.ส.วรรณดี  ศรีษะเสือ 60811  wandeesr@swu.ac.th

น.ส.มฤดี   แสงสว่าง 60811    
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ภาควิชาอายุรศาสตร์

โทรศัพท์ 037-395-085-6 ต่อ 60617-8     

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์     

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา 60617  suthatr@g.swu.ac.th 

ผศ.นพ.มนะพล  กุลปราณีต 60617  manapol@g.swu.ac.th 

นพ.อรุณชัย แสงพานิชย์ 60617  arooncch@g.swu.ac.th 

รศ.พญ.สิริภา  ช้างศิริกุลชัย 60617  siribha@g.swu.ac.th 

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล 60617  piyakan@g.swu.ac.th 

รศ.พญ.สมลักษณ์  จึงสมาน 60617  somlukc@g.swu.ac.th 

ผศ.พญ.กุลธิดา  เมธาวศิน 60617  kulthida@g.swu.ac.th 

นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต 60617  patcharasarn@g.swu.ac.th

นพ.มณฑล ว่องวันดี 60617  monton@g.swu.ac.th

พญ.นฤมล คงสาคร 60617  narumonko@g.swu.ac.th

นพ.ฤทธี  สมิทธิ์ฤทธิ์ 60617  rithee@swu.ac.th 

พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี 60617  piyanant@g.swu.ac.th 

นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 60617  voravut@g.swu.ac.th 

พญ.พิชญา เพชรบรม 60617  pichaya@swu.ac.th 

นพ.ฉัตรชัย กรีพละ 60617  chatchaik@g.swu.ac.th 

พญ.รัชพร ทวีรุจจนะ 60617  utchaporn@g.swu.ac.th 

นพ.ภานุณัฏฐ์  ม่วงน้อย 60617  panunat@g.swu.ac.th 

นพ.ภาสกร   แสงสว่างโชติ 60617  passagorn@g.swu.ac.th 

นพ.จิรายุทธ  จันทร์มา 60617  jirayut@g.swu.ac.th 

พญ.นิศา มะเครือสี 60617  nisam@g.swu.ac.th 

พญ.ธีรานันท์  อังคณานาฎ 60617  teeranan@g.swu.ac.th 

นพ.อาทิตย์  วงษ์เสาวศุภ 60617  arthitw@swu.ac.th 

นพ.ณัฐพันธ์  รัตนจรัสกุล 60617  nattapun@g.swu.ac.th 

พญ.วีรยา  สถาวราวงศ์ 60617  weerayas@g.swu.ac.th 

นพ.ประสิทธิ์  อุพาพรรณ 60617  prasit@swu.ac.th 

นพ.ไบรอัน  ลี 60617  brian@g.swu.ac.th 

พญ.สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ 60617  sirapat@g.swu.ac.th 

อ.นพ.นพรัตน์  ฤชากร 60617  nopparat@g.swu.ac.th 
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อ.นพ.ปิยกรณ์  พูลแย้ม 60617  piyakorn@g.swu.ac.th 

อ.อัศวิน สุดเจริญ 60617  aswin@g.swu.ac.th 

อ.นพ.ชาญชัย  เจริญพงศ์สุนทร 60617  chanchaic@g.swu.ac.th 

อ.พญ.ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ 60617     

อ.นพ.ดิษรุจ โตวิกกัย 60617  dissaruj@g.swu.ac.th 

นส.ปัทมา สดมุ้ย 60617  pattamas@g.swu.ac.th

น.ส.โสรญา ธรรมทรัพย์ 60617  sorayath@swu.ac.th 

น.ส.แก้วตา    ทองดอนอับ 60617   kaeota@swu.ac.th 

น.ส.จริยาพร    สุวรรณนูน 60617     

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

โทรศัพท์ 037-395-085-6      

หัวหน้าภาควิชา      

นพ.คมสัน  ปลั่งศิริ 11407-8  komson@swu.ac.th 

รศ.นพ.นิยม  ละออปักษิณ 11407-8  niyom@swu.ac.th

รศ.นพ.ชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา 11407-8  chann@g.swu.ac.th 

รศ.นพ.ชลวิช  จันทร์ลลิต 11407-8  cholawish@swu.ac.th 

ผศ.นพ.ศุภกิจ  พิมลธเรศ 11407-8  suphakijp@swu.ac.th 

ผศ.นพ.ธงชัย  ก่อสันติรัตน์ 11407-8  thongchaik@swu.ac.th 

รศ.นพ.ยิ่งยง  ต่ออุดม 11407-8  yingyong@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วิศิษฎ์  รังษิณาภรณ์ 10406  visit@swu.ac.th 

นพ.ชัชวาล  เจริญธรรมรักษา 10406  chatchavan@swu.ac.th 

ผศ.นพ.ฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ 10406  thitinut@swu.ac.th 

นพ.ธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์ 11407-8  thana@swu.ac.th 

นพ.ปวริศร  สุขวนิช 11407-8  pawaris@swu.ac.th 

นพ.รณชิต  บุญประเสริฐ 11407-8  ronnachit@swu.ac.th 

นพ.วิทวัส  บุญญานุวัตร 11407-8  wittawatb@g.swu.ac.th 

นพ.พิงควรรศ   คงมาลัย 11407-8  pinkawas@swu.ac.th 

อ.นพ.ภรัณยู    วิไล 11407-8  parunyu@swu.ac.th 

นางมุขดา    ทันสมัย 11407-8  mukdat@g.swu.ac.th 

นางธัญญาดา  โฉมเขียว 10407-8  thunyada@g.swu.ac.th 

น.ส.จารุภัทร   กองแก้ว 11407-8  jarupatk@swu.ac.th 
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ภาควิชาจักษุวิทยา

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา      

ผศ.พญ.อรุณี   ตั้งศิริชัยพงษ์ 60708  aruneet@g.swu.ac.th 

นพ.สมพร  รี้พลมหา      60708  sompornr@swu.ac.th

อ.พญ.สุมาลี   บุญยะลีพรรณ 60708  sumaleeb@swu.ac.th 

พญ.วรัทพร    จันทร์ลลิต 60708  waruttaporn@swu.ac.th 

พญ.รพีพร  ยอดพรหม 60708  rapeeporn@swu.ac.th 

พญ.พรรณลักษณ์    สินสวัสดิ์ 60708  pannaluck@swu.ac.th 

พญ.พิชญา  ประไพพานิช 60708  pittaya@swu.ac.th 

พญ.บุญทิพย์   ทิพย์สุริยาพร 60708  boontip@swu.ac.th 

พญ.อลิษา  วีระพงษ์ 60708  alisav@swu.ac.th 

พญ.อิสรา  เลิศจิรชัย 60708  itsara@swu.ac.th 

น.ส.วัลยา  นุชนิ่ม 60708     

ภาควิชาโสต ศอ  นาสิกวิทยา

โทรศัพท์  037-395-085-6     

หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ  นาสิกวิทยา      

ผศ.พญ.จรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ 60706  jarinratn@swu.ac.th 

ศ.นพ.ชัยรัตน์   นิรันตรัตน์   chairatn@g.swu.ac.th

ผศ.นพ.นิรันดร์   หุ่นฉายศรี 60706  niranh@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วิศาล  มหาสิทธิวัฒน์ 60706  visan@g.swu.ac.th 

อ.นพ.สุประพล   จันทพันธ์ 60706  suprapol@swu.ac.th 

อ.นงเยาว์   ศรีนางแย้ม 60706  nongyouw@swu.ac.th 

นพ.พิศิษฐ์   วณิชากรตระกูล 60706  pisitw@g.swu.ac.th 

พญ.อลีนา  สรรค์ธีรภาพ 60706  alena@g.swu.ac.th 

นพ.ณัฐรัฐ   ตรีนุสนธิ์ 60706  nuttarat@swu.ac.th 

นพ.ภาณุวัฒน์   วงศ์วัฒนะ 60706     

อ.พญ.ฐาณิญา   โต๊ะประดู่ 60706  thaniyat@swu.ac.th 

น.ส.ยุพาวดี  แก้วกุล 60706     

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โทรศัพท์ 037-395-085-6 ต่อ 60604 -5      
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หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู      

พญ.ปภานุช  ชัยวิรัตนะ 60604   paphanuch@swu.ac.th 

ผศ.นพ.วรพล   อร่ามรัศมีกุล 60604  voraphol@g.swu.ac.th 

อ.พญ.วันปณิธาน   สุดเสน่หา 60604  wanpanithan@swu.ac.th

น.ส.สุนันทา รักสนิท 60604  sunanthar@g.swu.ac.th 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์  037-395-085-6 ต่อ 60606 -7      

E-mail address : emergencyswu@hotmail.com     

รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      

พญ.นิโลบล ยาทองไชย 60606  nilobon@g.swu.ac.th 

น.ส.สรัลรัตน์  สุขศิลป์ 60606  saralrat@swu.ac.th





คณะเภสัชศาสตร์
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คณะเภสัชศาสตร์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

โทรศัพท์   037-395-094-5     

โทรสาร  037-395-096     

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      

รศ.ดร.สุวรรณา  วรรัตน์ 21517  02-649-5030 suwannav@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อมรทัศน์  สดใส 21540 02-649-5892 amorntus@g.swu.ac.th  

 27781     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 27782     

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต      

ผศ.ดร.ภัทราวดี  บูรณตระกูล 21601 02-649-5040 pattravadee@g.swu.ac.th  

 27784     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

ผศ.ดร.มยุรี   ตั้งเกียรติกำาจาย 21656  mayureet@g.swu.ac.th  

 27783     

สำานักงานคณบดี

งานบริการและธุรการ      

นางรมิดา  พุกพูน 21545  02-649-5038 ramida@g.swu.ac.th 

นางนุชนี  ประเสริฐ 21522  02-649-5033 nuchchanee@g.swu.ac.th 

น.ส.พัชรนันท์  พิมพิลัย  21523  thanyananpi@g.swu.ac.th

งานบุคคล

น.ส.สิรินทิพย์  กลิ่นจันทร์ 21528  02-649-5034 sirintip@g.swu.ac.th 

งานพัสดุ

นางจุลี  เนียมเนตร 21520  02-649-5031 julee@g.swu.ac.th 

นายจักรภพ  บุญรำาพรรณ 21543  02-649-5889 jakaphob@g.swu.ac.th 

งานการเงินและบัญชี

น.ส.สุนี  ศิริพิสุทธิวิมล 21521  02-649-5032 sunees@g.swu.ac.th 

น.ส.พันธุ์มณี  อินทนาศักดิ์ 21546  punmanee@g.swu.ac.th

นายศรชัย  ขวัญสุข 21553  sornchai@g.swu.ac.th 
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งานวิชาการ

น.ส.นิศา  อุบลทิพย์ 21518  nisau@g.swu.ac.th   

น.ส.เปรมจิตร์  ชนะมาร 21544  02-649-5888 pramchit@g.swu.ac.th 

งานกิจการนิสิต      

น.ส.สุนันทา  มูลศรี 21529  02-649-5891 sunantamo@g.swu.ac.th 

งานการฝึกปฏิบัติงานนิสิต      

น.ส.ณัฐณิชา   อาษานอก 21519  nutnichaa@g.swu.ac.th 

นางวิชญาพร   พินสำาแดง 21726  02-649-5058 wichayaporn@g.swu.ac.th 

งานประกันคุณภาพนโยบายและแผน      

น.ส.พิชญ์ญาภัค  เจียมจรัสโชค 21557  02-649-5039 pitchanat@g.swu.ac.th 

งานโสตทัศนูปกรณ ์      

นายปราโมทย์  พงศ์พิสุทธิโกศล 21558  pramotp@g.swu.ac.th 

งานคอมพิวเตอร ์      

นายฉัตรชัย  บุญมา 21679  02-649-5054 chutchai @g.swu.ac.th 

นักวิทยาศาสตร ์      

น.ส.อรวรรณ  นามวงค์เนาว์ 21682  02-649-5055 orawanna@g.swu.ac.th 

น.ส.วัลลภา  จิตตะชัย 21647  wullapa@g.swu.ac.th 

นายสมชาย  หลวงสนาม 21682  02-649-5055 somchail@g.swu.ac.th 

นายณรงค์  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   จันทร์หอม 21714  netrujee@g.swu.ac.th 

น.ส.ชยาภา  อ่อนศรี 21682  02-649-5055 chayapa@g.swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      

น.ส.จันจีรา  ศรีจันทร์ทอง 21605  janjera@g.swu.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      

น.ส.พรทิพย์  ศุภเกียรติกุล 21605  porntipsup@g.swu.ac.th 

นักวิชาการเกษตร/คนสวน      

นายกมล หมั่นดี 21558  kamonm@g.swu.ac.th  

นายอรรถสิทธิ์   จำารัสทอง   autasit@swu.ac.th 

นายนิพันธ์  เนียมปาน   nipatm@swu.ac.th  

นายเจริญชัย   สัมฤทธิ์   jarungcha@swu.ac.th  
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นายสมัย  นาวงษ์ 21689  02-649-5896 samain@swu.ac.th  

ช่างเทคนิค      

นายอนันต์  สิมมา 21611  anants@g.swu.ac.th  

คนงานผลิตเอกสาร      

นายเอกรัฐ    บุญรำาพรรณ  21556  akarat@g.swu.ac.th  

พนักงานขับรถ      

นายชัษณุพงศ์  มายา 21698  02-649-5897 chatsanupong@g.swu.ac.th

นายไพรรัตน์  พลจร 21698  02-649-5897 phairat@g.swu.ac.th  

งานผลิตนำ้าดื่ม      

นางวาสนา    พลจร 21689  02-649-5896    

ร้านยา มศว สาขา2      

นางอาภัสรา  เกิดแก้ว    037-395304    

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม      

ผศ.ดร.จิตติมา  มานะกิจ 21604  chittimm@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล 21603  duangrats@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ลลนา  คงคาเนรมิตร 21549  lalana@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ชุติมา  วีรนิชพงศ์ 21607  02-649-5041 chutimav@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศุจิมน  ตันวิเชียร 21606  sujimon@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สถาพร  นิ่มกุลรัตน์ 21618  sathapor@g.swu.ac.th 

อ.ธนู  ทองนพคุณ 21618  thanu@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์ 21552  02-649-5890 wanlop@g.swu.ac.th 

อ.ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง 21548  pattarawit@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโภ 21608  chuda@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาเภสัชเคมี

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี      

อ.นิตยา  นาผล 21623  nittas@g.swu.ac.th 

ผศ.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช 21627  patcharw@g.swu.ac.th 

รศ.วีระศักดิ์  สามี 21626 02-649-5043 weerasak@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พรทิพา  เอี่ยมสำาอางค ์ 21624  porntipa@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.วัฒนพร  พัฒนภักดี 21621  wattanap@g.swu.ac.th 
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รศ.ดร.ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ 21635  02-649-5893 tapanee@g.swu.ac.th 

ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์ 21622  02-649-5042 chayanid@g.swu.ac.th 

ผศ.บุญตา  ฉัตร์วีระสกุล 21625  boontac@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาเภสัชเวท

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเวท      

ผศ.ดร.สริน   ทัดทอง  21642   sarin@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย 21641 02-649-5045 vipaporn@g.swu.ac.th 

ผศ.ศิริวรรณ  อธิคมกุลชัย 21700 02-649-5894 sirivan@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ลลิตา  วีระเสถียร 21644  lalitawi@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วรพรรณ  สิทธิถาวร 21638  02-649-5044 worapan@g.swu.ac.th 

อ.ภัทรสุดา  ไชยสุภา 21686 02-649-5056 patarasuda@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก      

รศ.วรรณคล เชื้อมงคล 21660  wannakon@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.เจริญ   ตรีศักดิ์ 21666  02-649-5049 charoen@g.swu.ac.th 

อ.พนารัตน์  แสงแจ่ม 21705  panarat@g.swu.ac.th 

ผศ.นัยนา  สันติยานนท์ 21657  naiyanap@g.swu.ac.th 

อ.มณฑิรา  ตันตสวัสดิ์ 21663  montira@g.swu.ac.th 

อ.ธนพัฒน์   ชัยะโสตถิ 21706  02-649-5057 thanaputt@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุวิมล ยี่ภู่ 21707  suwimony@g.swu.ac.th 

อ.สิรนันท์  กลั่นบุศย์ 21658  siranan@g.swu.ac.th 

อ.อรรัมภา   ชื่นชม 21659  02-649-5046 onrumpha@g.swu.ac.th 

อ.กมลภัทร์   วงศ์ทวีปกิจ   kamonphat@g.swu.ac.th

อ.ชัยศิริ   เหลืองสินศิริ 21535  chaisiri@g.swu.ac.th 

อ.พชรภรณ์  เผื่อนพินิจ 21713  pacharapornp@g.swu.ac.th

อ.ชลกร   ครุฑสินธุ์    chonlakorn@g.swu.ac.th 

อ.ฐิติรัตน์   โรจน์นุกูลวณิช    thitiratr@g.swu.ac.th  

ผศ.วิน  วินิจวัจนะ 21527  winw@g.swu.ac.th  

สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์      

ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน 21539  02-649-5035 nattapor@g.swu.ac.th 
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ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ 21716  chatwadee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์ 21717  wimon@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พนิดา  แจ่มผล 21535  panida@g.swu.ac.th  

รศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ 21702  rith@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อรวินท์  พร่างแสงทอง 21542  02-649-5037 orawin@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.มุทิตา  หิรัญสาย 21533  muthita@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ตุลยา  โพธารส 21707  tulaya@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.รุ่งเพชร  แก้วเกษ 21541  02-649-5036 roongpet @ g.swu.ac.th  

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม

หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม      

ผศ.ดร.พัชรี   ดวงจันทร์ 21671  patcharo@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ 21672  02-649-5052 pannipa@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สมหญิง   พุ่มทอง 21674  somying@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ 21516 02-649-5029 kunyada@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.เบญจพร  กิ่งรุ้งเพชร์ 21540  02-649-5892 benjapor@g.swu.ac.th  

อ.ประพฤทธิ์  สวัสดิ์วิภาชัย 21673  braprut@g.swu.ac.th 



คณะมนุษยศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์      

โทรศัพท์อัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์   02-260-1770-7     

โทรสาร  02-260-1914     

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

โทรศัพท์   02-260-0126    

อ.ดร.วาณี   อรรจน์สวาธิต 16200 02-649-5560 wanee@g.swu.ac.th 

เลขาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์      

นางวารินทร์  ศิลปไพราช 16203 02-649-5512 varin@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      

ผศ.ดร.อัญชลี   จันทร์เสม 16248  anchalej@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ      

อ.พัชร  พิพิธกุล 16307 02-649-5551 patcharap@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า     

อ.ประภาพร   ลิ้มจิตสมบูรณ์ 16271  prapaporn@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา     

อ.ดร.พุฒวิทย์  บุนนาค 16284  puttawit@swu.ac.th  

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.ปุญญิสา   ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 16279 02-649-5543 punyisa@g.swu.ac.th  

ธุรการ      

น.ส.สถาพร มีเอี่ยม 16282  sathap@g.swu.ac.th  

นางประกาย แพงคูณ 11031  praguy@g.swu.ac.th  

งานบุคคล      

น.ส.ณัฐชยา  จันทสิทธิ์ 16205 02-649-5514 natchayac@g.swu.ac.th  

งานประชาสัมพันธ์ 16292      

งานสารสนเทศ      

นายนันตวรรธน์   กันยาทอง 16224 02-649-5521 nantawat@g.swu.ac.th  

งานวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา      

นายกฤษฎา  สารทอง 11032  kritsadas@g.swu.ac.th  

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

นางไพรัตน์ ไม้แก้ว 16204 02-649-5513 pairat@g.swu.ac.th  
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นักวิชาการศึกษา           

น.ส.จิรนุช วงษ์อารักษ์ 16206 02-649-5561 jiranoot@g.swu.ac.th  

งานสื่อและเทคโนโลย ี      

นายชาญ บุนนาค 16254 02-649-5533 chan@g.swu.ac.th  

งานช่างเทคนิค      

นายขุนแผน แสงทุย 16278  khunpan@g.swu.ac.th  

งานคลังและพัสดุ      

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

งานคลัง      

นายอาคม  ธูปสุวรรณ 16281 02-649-5575 arkom@g.swu.ac.th 

นางปิยกานต์   ศรีพรสวรรค์ 16281 02-649-5575 piyakans@swu.ac.th  

พัสดุ      

น.ส.ชุลีรัตน์  สุนทรรัตน์ 16252 02-649-5532 chulerat@g.swu.ac.th  

นางกานต์ชนิต  ปุณะศิริ 16252 02-649-5532 karnchanit@g.swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน      

น.ส.ชลธิชา ลากูล 16280 02-649-5544    

ฝ่ายอาคารและสถานที่      

นางประพิมพรรณ  เทียมจันทร์ 16303 02-649-5548 prapimpon@swu.ac.th 

น.ส.สำาราญ วันลานนท ์ 16269 02-649-5574 samranp@swu.ac.th 

นางสมปอง  เจริญรัตน์ 16207 02-649-5515 sompongch@swu.ac.th 

นางสุภาณี   หาบ้านแท่น 16206 02-649-5561 suphanee@swu.ac.th  

น.ส.หนูพวน   เอี่ยมกลาง 16269 02-649-5574 hnuproun@g.swu.ac.th  

พนักงานขับรถยนต ์      

นายสมศักดิ์  ประจง 16278  somsak@swu.ac.th 

นายสุรพล  พวงงาม 16207 02-649-5515 surapolp@g.swu.ac.th  

ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตร ี      

อ.ชญานุช  ลักษณวิจารณ์ 16259  chayanut.lak@g.swu.ac.th

อ.กนกกร  ตัลยารักษ์ 16273 02-649-5541 kanokkorn@g.swu.ac.th 

อ.กิ่งกาญจน์   บูรณสินวัฒนกูล 16271  kingkarnb@g.swu.ac.th  
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รศ.กิติ   ยิ่งยงใจสุข 16231 02-649-5570 kiti@g.swu.ac.th  

รศ.เกริก  ยุ้นพันธ์ 16304 02-649-5549 Krirk@swu.ac.th  

 16305     

อ.จรรยวรรณ   จรัสจรูญฤทธิ์ 16288 02-649-5910 janyawan@g.swu.ac.th 

อ.ชญาตี   เงารังษี 16288 02-649-5910 chayatee@g.swu.ac.th 

อ.ชมเพลิน   พิมพะกร 16253  chomploen@g.swu.ac.th 

อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ 16237 02-649-5525 charn@swu.ac.th 

อ.โชติมา วัฒนะ 16300  chotimaw@g.swu.ac.th 

อ.ฐิติ  คำาหอมกุล 16301 02-649-5547 thitik@g.swu.ac.th 

ผศ.ณัฏฐา แก้วฉา 16215 02-649-5517 nattha@swu.ac.th 

อ.ดร.ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 16304 02-649-5549 tanya@g.swu.ac.th 

อ.ธิติวัส  อังกุล 16269 02-649-5574 titiwat@g.swu.ac.th

ผศ.ธีระชน  พลโยธา   teerachon@g.swu.ac.th 

รศ.นภสินธุ์ แผลงศร 16247 02-649-5530 napasin@g.swu.ac.th 

ผศ.นวรัตน์  ภักดีคำา 16245 02-649-5528 nawarat@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นันทนุช   อุดมละมุล 16218  nanthanoot@g.swu.ac.th

อ.นาริฐา สุขประมาณ (ลาศึกษาต่อ)   naritha@swu.ac.th 

ผศ.ดร.นิธิอร   พรอำาไพสกุล 16272 02-649-5540 nition@g.swu.ac.th

อ.บรรพต  อึ๊งศรีวงษ์ 16283 02-649-5546 banphot@swu.ac.th 

ผศ.บุญยืน  จันทร์สว่าง 16300  boonyuenc@g.swu.ac.th  

 16301 02-649-5547    

อ.ประภาพร  ลิ้มจิตสมบูรณ์ 16271  prapaporn@g.swu.ac.th 

อ.ปิยวรรณ์   กุลมัย 16253  piyawan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช 16246 02-649-5529 porntad@swu.ac.th 

อ.พัชร  พิพิธกุล 16307 02-649-5551 patcharap@swu.ac.th 

อ.ดร.พุฒวิทย์  บุนนาค 16284  puttawit@swu.ac.th 

อ.เพชรวิภา  คงอ่ำา (ลาศึกษา) 16230 02-649-5522 petchwipa@swu.ac.th 

อ.ดร.ภัทร์อร  พิพัฒนกุล 16275 02-649-5542 paton@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ 16244 02-649-5527 panupong@g.swu.ac.th

อ.ภูดิส   ศิสิตศิชศักดิ์ (ลาศึกษา) 16293  suppasits@swu.ac.th 
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อ.ดร.ภูวกร  ฉัตรบำารุงสุข 16276 02-649-5573 montrij@swu.ac.th 

อ.มงคล   ศรีวัฒน์ 16230 02-649-5522 mongkols@swu.ac.th 

อ.ยศยา  อัยศิริ 16304 02-649-5549 yossaya@swu.ac.th  

 16305     

ผศ.รพินทร   คงสมบูรณ์   rapind@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นนำ้าหอม 16270 02-649-5539 ratchaneeya@g.swu.ac.th 

รศ.รุ่งฤดี  แผลงศร 16246 02-649-5529 rungrude@g.swu.ac.th 

อ.วรกมล  ควรประดิษฐ์ 16514  worakamol@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วรรธนะ  สุขศิริปกรณ์ชัย 16400 02-649-5553 watthanas@swu.ac.th 

อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ 16404  witchuko@swu.ac.th  

ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ   vitanya@g.swu.ac.th  

อ.วิริยา ด่านกำาแพงแก้ว   wiriyad@swu.ac.th 

อ.วีรยุทธ  เกิดในมงคล 16231 02-649-5570 weerayut@swu.ac.th 

อ.ดร.เวทิน  ชาติกุล 16284  watin@swu.ac.th 

อ.ดร.สยุมพร  ฉันทสิทธิพร 16285  sayumporn@swu.ac.th 

ผศ.สิทธินี  ธรรมชัย 16273 02-649-5541 sitthinee@swu.ac.th  

 16515     

อ.สิรวิชญ์  ธรรมพานิช 16253  sirawich@swu.ac.th 

อ.ดร.สุนทรี  คันธรรมพันธ์ 16289 02-649-5911 soontare@g.swu.ac.th 

อ.สุพัทธ  แสนแจ่มใส 16235 02-649-5524 suput@g.swu.ac.th 

ผศ.สุภัทรา วงสกุล 16284  suphatra@swu.ac.th  

อ.อนุสรา ดีไหว้ 16304 02-649-5549 anusarade@g.swu.ac.th 

ผศ.อรทัย วารีสอาด 16306 02-649-5577 aurathai@swu.ac.th  

อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ 16304 02-649-5549 atchara@swu.ac.th  

 16510     

อ.อาทินันท์ กาญจนดุล (ลาศึกษาต่อ) 16275 02-649-5542 arthinun@g.swu.ac.th

อ. Eunjung  Do 16273 02-649-5541 doeun@g.swu.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี     

น.ส.ประทุมพร ดวงเพ็ชร 16121  prathumporn@g.swu.ac.th

นางสุภาวดี เปล่งเสียง 16121  supawadee@g.swu.ac.th  
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ศูนย์การศึกษานานาชาติ

หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาต ิ      

อ.ดร.อรรถสิทธิ์   บุญสวัสดิ์ 16287  attasith@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย 16400 02-649-5553 kittipol@g.swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ 16256  nattayap@swu.ac.th 

อ.ดร.นรินธร  สมบัตินันท์ แบร์ 16250 02-649-5531 narinthorn@g.swu.ac.th 

อ.ปริญญา  ฉิมบรรเลง   parinyach@swu.ac.th  

ผศ.ดร.พณิตา  กุลสิริสวัสดิ์ 16266 02-649-5571 phnira@swu.ac.th

อ.มัญชุรี  เกาสายพันธ์ 16256  munchuree@g.swu.ac.th

อ.วนารัตน์  น้อยเล็ก 16243 02-649-5526 wanarat@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วาณี   อรรจน์สาธิต 16200 02-649-5560 wanee@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วาสนา นามพงศ์ 16270 02-649-5539 wasanan@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ศานติ  ภักดีคำา 16245 02-649-5528 santip@g.swu.ac.th 

อ.ศุภชัย  จังศิริวิทยากร 16406 02-649-5579 supachaij@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สกุลรัตน์  วรธำารง 16256  anusarad@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สรรพร   เอี่ยมมงคลสกุล 16402 02-649-5554 sunporn@swu.ac.th 

อ.สุณีย์  วงเวียน 16402 02-649-5554 suneeo@swu.ac.th 

อ.ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติ 16402 02-649-5554 supatcha@awu.ac.th  

อ.สุพัชรี  เมนะทัต 16403 02-649-5556 supatcharee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.อัญชลี   จันทร์เสม 16248  anchalej@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อุสาห์ภรณ์   สุขารมณ์ 16227 02-649-5545 usaporn@swu.ac.th  

ผู้ปฏิบัติงานบริหารศูนย์การศึกษานานาชาติ      

น.ส.พรทิพย์  งามเจริญสุวรรณ 16206 02-649-5561 porntipng@g.swu.ac.th  

น.ส.สุวิตตา  หงษ์ทอง 16511  suwitta@g.swu.ac.th  

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

รศ.ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ 16229 02-649-5568 sugunya@g.swu.ac.th  

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ 16260  rewadee@swu.ac.th  

 16293     

อ.ดร.ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย 16236 02-649-5564 chanya@g.swu.ac.th 

อ.ณัชชา  ฉันทรุจิกพงศ์ 16228  nutcha@g.swu.ac.th 
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รศ.ดร.ดวงเด่น บุญปก 16245 02-649-5528 duangden@g.swu.ac.th 

อ.ติยนุช  รู้แสวง 16264 02-649-5536 tiyanuch@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นราธิป  ธรรมวงศา 16253  narathip@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย 16228  nuntanaw@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พนิดาพร  จงราเชนทร์ 16233  panidaporn@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ 16243 02-649-5526 pimpaporn@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ภิญญาพันธ์  เพียซ้าย 16236 02-649-5564 pinyapan@g.swu.ac.th

รศ.วรรณกานต์   ลิขิตรัตนพร 16263  wannaka@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ 16306 02-649-5577 vipakorn@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.แววตา  เตชาทวีวรรณ 16307 02-649-5551 walta@swu.ac.th  

 16513  walta@g.swu.ac.th  

ผศ.ศศิพิมล  ประพินพงศกร 16300  sasipimol@swu.ac.th 

รศ.ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล 16265  siripornp@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ศุมรรษตรา แสนวา 16300  sumattra@g.swu.ac.th  

 16509     

รศ.สมชาย  วรัญญานุไกร 16309 02-649-5552 somchaiw@g.swu.ac.th  

 16507     

ผศ.ดร.สายวรุณ  จำาปาวัลย ์ 16219 02-649-5563 saiwaron@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล 16236 02-649-5564 sittipongw@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุภัค  มหาวรากร 16239  supak@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์   ยิ้มวิลัย 16268 02-649-5537 supapoy@swu.ac.th  

อ.อรัญญา  ศรีจงใจ 16257  aranya@swu.ac.th 

ผศ.ดร.อุมาพร  คาดการณ์ไกล 16227 02-649-5545 u-maporn@swu.ac.th 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

น.ส.จิรนุช  วงษ์อารักษ์ 16206 02-649-5561 jiranoot@g.swu.ac.th 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย     

รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย์ 16220  nitayas@swu.ac.th 

รศ.ผกาศรี  เย็นบุตร   phagasri@swu.ac.th 

อ.พัทธยา  จิตต์เมตตา   pattaya@swu.ac.th  

อ.ดร.วไลพร   ฉายา   walaipor@swu.ac.th 

อ.ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์   sirinan@swu.ac.th  
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ผศ.สมเกียรติ  คู่ทวีกุล   somkiatk@swu.ac.th  

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ      

MR.Patrick  Pierre F. Binot 15413 02-649-5558 patrickp@swu.ac.th 

MR.PETER  FAYERS 16255 02-649-5534 peter@swu.ac.th  

MR.DOMINIC  BREE 16211  dominic@swu.ac.th  

MR.JONATHAN DAVID  FREEDMAN 16253  jon@swu.ac.th  

MR.CHRISTOPHER  NATHANAEL JOHNSON 16266 02-649-5571    

MR.WILLIAM  DAVID  GARRY MCFEETER 16257  williamd@swu.ac.th  

MR.ZHANG  HUAN   zhangh@swu.ac.th  

MR.JACK JERSEY  CHAN 16242  jackc@swu.ac.th

MISS.MEAGAN  ASHLEY  LOUIE 16265  meagan@swu.ac.th 

MRS.HYUNSUK  KWAN   hyunsuk@swu.ac.th 

MISS.NGUYEN  THI  CHIEM 16271  chiem@swu.ac.th 

MISS. YOSHIKO  MURAKI 16275 02-649-5542 yoshiko@swu.ac.th 

MISS.  RURIKO  TANAKA 16275 02-649-5542 ruriko@swu.ac.th 

MRS.TRAN  THI BICH  THAO 16271     

MR.JOSEPH  CHARLES  KRAFT   joseph@swu.ac.th 

MR.MICHAEL  DAVID  WOOD 16242  michaelw@swu.ac.th 

MR.MURRAY LEIGH  AYRES 16242  leigh@sweu.ac.th  

 



คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-2903     

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     

ผศ.ดร.วิชชากร  จารุศิริ 11310  witchakorn@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

รศ.ดร.อรินทม์  งามนิยม 11322  arin@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต      

อ.ดร.คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา 11324  komsit@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร      

อ.ฐิติมา  อังกุรวัชรพันธุ์ 11316  thitimaa@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ      

ผศ.ดร.กัญจน์  ศิลป์ประสิทธิ์  21204  kun@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ      

หน่วยบุคคล      

นางวาสนา  กิตติสัทโธ 15791  wasanaki@g.swu.ac.th  

 11315     

หน่วยพัสด ุ      

นายชนะชัย  ทองอยู่    15207 02-649-5001 chanachai@g.swu.ac.th  

 11314     

หน่วยวางแผนและงบประมาณ      

นายสมชาย  อาชาแสนเจริญกุล   11308     

งานบริการการศึกษา

หน่วยวิชาการ      

น.ส.วสินี  ไขว้พันธุ์     11308  wasinee@g.swu.ac.th  

หน่วยกิจการนิสิต      

นายสมปรารถ ขำาเมือง   11312  sompart@g.swu.ac.th  

สำานักงาน องครักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      

น.ส.ดวงรัตน์  แพงไทย    27811  duangratp@g.swu.ac.th  
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นักวิชาการเกษตร      

น.ส.ศิรินภา  ศิริยันต์   27812  sirinapa@g.swu.ac.th  

นักวิจัย      

นายกฤติญา  แสงภักดี    21204  kittiyas@g.swu.ac.th  

สาขาสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม      

ผศ.ดร.ทายาท   ศรียาภัย   11323  thayat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม   11322  arin@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.กัญจน์  ศิลป์ประสิทธิ์  21204  kun@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล   21204  patarapong@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิรงรอง  ดวงใจ  11319  wirongrong@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุภิกา  วานิชชัง   11321  supika@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณภัทร  โพธิ์วัน  11317  naphat@g.swu.ac.th

อ.ดร.พงษ์เทพ  หาญพัฒนากิจ  11318  phongthep@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พนม  สุทธิศักดิ์โสภณ  21204  phanom@g.swu.ac.th  

สาขาท่องเที่ยว

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาท่องเที่ยว      

อ.ดร.อังสุมาลิน  จำานงชอบ 11320  angsumalin@g.swu.ac.th  

อ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา 11316  komsit@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ 11324  kingkanok@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กฤติกา สายณะรัตร์ชัย 11324  krittikas@g.swu.ac.th  

อ.ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด 11320  jutatipj@g.swu.ac.th 

อ.ดร.องค์ บรรจุน 11322  ong@g.swu.ac.th 

อ.ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์   11316  thitimaa@g.swu.ac.th  

อ.อัญชัญ  ตัณฑเทศ 11309  unchan@g.swu.ac.th 

 





คณะวิทยาศาสตร์    
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คณะวิทยาศาสตร์          

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-664-4170-88      

โทรสาร   02-260-0128, 02-664-4188     

โทรศัพท์  02-664-4189     

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์           

ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ 18400 02-649-5711 sirinoot@g.swu.ac.th 

เลขาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์           

น.ส.พิลาสลักษณ์  ลือเลิศ 18417  pilasluk@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ.นิรันดร์  พงษ์พันธุ์ 18401 02-649-5751 nirand@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 18402 02-649-5752 sirilukr@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์     

ผศ.ดร.วราภรณ์  วิยานนท์ 18405 02-649-5755 waraporn@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย      

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า 18403 02-649-5753 natthapo@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต           

อ.ดร.ญานิน  กองทิพย์ 18404 02-649-5754 yanin@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ       

อ.มาโนชญ์  เฮงวัฒนะ 18431  manoch@swu.ac.th  

สำานักงานคณบดี 

เลขานุการคณะ     18407 02-649-5764    

งานบริหารและธุรการ

หน่วยสารบรรณ      

นางสำาเนียง  วงษ์งาม 18447  samniang@g.swu.ac.th  

นายสิงหา  วงศา 18447  singhaw@g.swu.ac.th  

หน่วยบริการเอกสารและอัดสำาเนา

นายกำาชัย  สิงห์สงหา  18445  kamchai@g.swu.ac.th  

น.ส.ลัดดา  นี้ละไทย  18016  laddan@swu.ac.th  

 18417     
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หน่วยงานประชุม

น.ส.พิลาสลักษณ์  ลือเลิศ 18417  pilasluk@g.swu.ac.th 

หน่วยอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และยานพาหนะ     

นายนรงค์  วงษ์งาม  18440  narongw@g.swu.ac.th 

นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ 18447  chalayut@g.swu.ac.th 

นายทักสิน กสิกรรม 18440  tuksin@swu.ac.th  

นายชุมพร  เทียมจันทร์ 18440  chumpont@swu.ac.th  

นายสังคม  อุดสัย  18440  sungksom@swu.ac.th  

หน่วยการเจ้าหน้าที่      

นางวัลย์ลิกา  สวัสดิ์นฤเดช 18415 02-649-5760 wallika@g.swu.ac.th   

น.ส.พิมพ์ประภา  บุญใช้ 18418  pimparpa@g.swu.ac.th  

งานบริการการศึกษา

หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร      

น.ส.ยุภาวดี   โคษา 18435  yupawadee@g.swu.ac.th  

หน่วยส่งเสริมวิชาการ      

นางวนิดา  ภาษีผล 18432  vaniday@g.swu.ac.th  

หน่วยกิจการนิสิต      

นายธรรมนูญ เหลาคม 18438  thammanoon@g.swu.ac.th  

หน่วยบริหารงานวิจัย      

น.ส.นพวรรณ  หงษ์ทอง 18427  noppawan@g.swu.ac.th 

งานนโยบายและแผน

หน่วยแผนและพัฒนา      

หน่วยแผนงบประมาณ      

นายสัญญา  พาลุน 18423  sanya@g.swu.ac.th  

หน่วยติดตามและประเมินผล      

น.ส.ปราณี  ประสงค์ 18414 02-649-5759 praneepr@swu.ac.th  

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา      

นางชลรดา   สารทสมัย 18416   chonlada@g.swu.ac.th 

หน่วยประชาสัมพันธ์ สารสนเทศและบริการวิชาการ     

นายเกียรติศักดิ์   ภูตะมี  18408  kiattisakp@g.swu.ac.th  

น.ส.มณฑวรรณ  ช่อชมเกษม 18424  montawan@g.swu.ac.th  
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งานคลังและพัสดุ 

รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ      

นางศุภณัฏฐ์  ภักตรา 18420  warapop@g.swu.ac.th  

หน่วยการเงินและบัญชี      

น.ส.จีรวรรณ  ทัพสิริวรรณ 18412 02-649-5762 jerawan@g.swu.ac.th 

น.ส.กมลทิพย์ สงแจ้ง 18411  kamontips@g.swu.ac.th  

น.ส.พนิดา  เต๋ากระโทก 18425  panidata@g.swu.ac.th  

หน่วยพัสด ุ      

น.ส.สุพรรณี  เหม็นภัย  18409  suphannee@swu.ac.th  

น.ส.ภัทรภร ศรีจานเหนือ 18413  pitaya@swu.ac.th  

นางเบญจวรรณ ทองชื่น ต่ายสุวรรณ 18410 02-649-5763 benjawant@g.swu.ac.th  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์      

ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล 18629 02-649-5585 raweewon@g.swu.ac.th  

 18057     

ผศ.ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร 18061  chautiwon@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วรานุช  แขมมณี 18605 02-649-5617 varanoot@g.swu.ac.th  

อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร 18628   say@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์ 18603 02-649-5615 rungfa@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล 18060   pisuttaw@g.swu.ac.th 

ผศ.ปัญญวัฒน์   หาอาษา 18054 02-649-5583 chaiwichith@g.swu.ac.th 

อ.กาญจนา  พานิชการ 18058 02-649-5586 karnchan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ขวัญ  เพียซ้าย 18618  khawn@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล   ruangvarin@g.swu.ac.th 

อ.ดร.เสริมศรี  ไทยแท้ 18606  sermsri@g.swu.ac.th  

อ.เอนก  จันทรจรูญ 18622  anek@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ชิรา  ลำาดวนหอม 18607  chira@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ญานิน  กองทิพย์ 18404 02-649-5754 yanin@g.swu.ac.th  

 18608     

อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 18054 02-649-5583 nahathai@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม   thitarie@g.swu.ac.th 
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อ.ดร.จิตตินาถ  รัตนมุง 18054 02-649-5583 thongchaib@swu.ac.th 

อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 18054 02-649-5583 teerasak@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 18623  sukanyah@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.ศญาพัฒน์  สุขใส 18624  sirirats@g.swu.ac.th 

อ.สุกัญญา  อินทรภักดิ์ 18064  sukanyain@swu.ac.th  

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 18063  itthithep@g.swu.ac.th

อ.ดร.นพดล  วิชิตสงคราม 18062  noppadonw@swu.ac.th  

อ.ดร.นิสรา  สิรสุนทร   nissara@swu.ac.th 

อ.ดร.อุทุมพร  มาโต 18056 02-649-5584 uthoomporn@swu.ac.th 

นางฉัตรพร  ปุณะศิริ 18010 02-649-5616 chartporn@g.swu.ac.th  

 18650     

น.ส.ลัดดา  แซ่อึ้ง 18051  laddas@g.swu.ac.th  

 18626 02-649-5622    

นายวิษณุ  ครุฑใหญ่ 18621   wisanu@g.swu.ac.th 

นายสมนึก  ปุณยกร 18009  somnuekk@g.swu.ac.th 

นายศิรภพ  ประสิทธิ์ 18059 02-649-5587 sirapob@g.swu.ac.th 

ธุรการภาควิชา 18010 02-649-5616    

 18051     

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 14

โทรศัพท์/โทรสาร   02-258-4000    

หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์      

ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ 18705  sirimon@g.swu.ac.th  

อ.ชาติรส   การะเวก 18710  charttirot@swu.ac.th

อ.ดร.ศิรินันท์  แก่นทอง 18715 02-649-5640 sirinunk@swu.ac.th 

ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ 18708  walaikorn@swu.ac.th 

อ.วีณา ทองรอด   weenat@swu.ac.th 

อ.ดร.รสพร  เจียมจริยธรรม 18704  rossaporn@swu.ac.th 

อ.ดร.พรเพ็ญ  มรกตจินดา 18706 02-649-5636 pornpenm@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วนิดา  ชื่นตา 18701 02-649-5634 wanidachu@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ 18714 02-649-5639 phannaphat@g.swu.ac.th  

อ.ดร.จิตต์โสภา  เฉลียวศักดิ์ 18716  jitsopa@swu.ac.th 
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นายธีระวัฒน์  กันธิวา 18701 02-649-5634 theerawa@swu.ac.th 

น.ส.ภทรพรรณ พืชเงิน    18701 02-649-5634 patharaphan@swu.ac.th

น.ส.กุลจิรา  รักษาศิล 18701 02-649-5634 kulchira@g.swu.ac.th  

ธุรการภาควิชา 18701 02-649-5634    

 18750     

ภาควิชาเคมี

โทรศัพท์มือถือ  087 - 691 - 3599      

หัวหน้าภาควิชาเคม ี      

อ.ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป 18261  prasert@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.พรพิมล  ม่วงไทย 18260  pornpi@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สุนิตย์  สุขสำาราญ 18217  sunit@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.รัชนก ปิ่นแก้ว    18253  ratchanok@g.swu.ac.th 

อ.อนัญญา  ไตรบำารุงสุข 18204 02-649-5901 ananya@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.แพน  ทองเรือง 18455     

ผศ.วราดุล  ฉัตรทอง 18213 02-649-5908 waradoon@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ 18454  teerayut@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พรพิมล  ประยงค์พันธ์ 18221 02-649-5605 pornpim@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.สิริธร  สโมสร 18216 02-649-5907 siritron@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.มะยูโซ๊ะ  กูโน 18461  mayuso@swu.ac.th 

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.พนารัตน์  อรุณรัติยากร 18461   panarata@g.swu.ac.th  

 18224     

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต 18215   piyarats@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ 18203 02-649-5602 sujittras@g.swu.ac.th  

 12429     

รศ.ดร.อภิญญา  ชัยวิสุทธางกูร 18452  apinyac@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นวลละออ  รัตนาวิมานวงศ์ 18222 02-649-5606 nuanlaorr@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปิยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ 18222 02-649-5606 piyadaj@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.มณีกานต์   นำ้าสอาด  18225  maneekarn@g.swu.ac.th.

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ 18218 02-649-5604 kriangsaks@g.swu.ac.th 
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ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา 18218 02-649-5604 dsuchao@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พรทิพย์  บุญศรี 18203 02-649-5602 pornthipb@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ศิริขวัญ  พลประทีป 18257  Sirikwanp@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ฐิติรัตน์  แม้นทิม 18222 02-649-5606 thitiratm@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล 18220  nuttapona@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ศุภกาญจน์  รัตนกร 18209 02-649-5909 supakanr@g.swu.ac.th 

น.ส.พรธนนันท์  ภารุ่งเรืองธนบดี 18456  pornthananun@g.swu.ac.th

น.ส.พรผกา  จำาปาเทศ 18202 02-649-5904 ploypornpaka@g.swu.ac.th

นายลิขิต  ขาวงาม 18456   likhit@g.swu.ac.th 

นายวิรัช  วงศ์ภักดี 18202 02-649-5904 wirat@swu.ac.th 

น.ส.สมพร  ติยะศรี 18456  sompomt@g.swu.ac.th

นายพุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์ 18210 02-649-5767 puttiphat@g.swu.ac.th 

นายสง่า   เต่าทอง 18456  sanga@g.swu.ac.th 

น.ส.อรัญญา  ขำาธาน ี 18223  arunyak@g.swu.ac.th 

น.ส.อรทัย     ไชยะ 18201 02-649-5902 orathai@g.swu.ac.th 

  02-649-5765    

ธุรการภาควิชา 18201 02-649-5902    

  02-649-5765    

ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา      

ผศ.ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล 18518  kajeenar@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สิริรักษ์   ศรวณียารักษ์ 18522 02-649-5694 siriruk@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ประวัติ   อังประภาพรชัย 18521  prawat@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.อรอนงค์  พริ้งศุลกะ 18517  onanong@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วัลลภา  หล่อเหลี่ยม 18505  wanlapal@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ประภากร  ตันตโยทัย 18503  prapakorn@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์   กระจ่างสังข์ 18520  sukhumaporn@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.พิชาภัค  ศรียาภัย 18507  peechapack@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย 18519  nuttika@g.swu.ac.th 

น.ส.เกตุวดี อินเสียน 18529  kedvadee@swu.ac.th 

นางประกายรัตน์  ปุณยกร 18529  prakayrat@swu.ac.th 
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น.ส.จตุพร  เนื้อทอง 18529  chatupornn@swu.ac.th  

ภาควิชาชีววิทยา

โทรสาร 02-260-0127     

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา      

อ.ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ 18514  thapana@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ 18117 02-649-5593 apirada@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รักชนก โคโต 18113  rakchanok@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.เฉลิมชัย  วงศ์วัฒนะ 18444 02-649-5758 chalermc@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ 18502  wuttipong@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล 18506  anitthan@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ศิวาพร  ลงยันต์ 18515  siwaporn@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.นลินา  ประไพรักษ์สิทธิ์ 18509  nalena@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ 18306  somkiatp@g.swu.ac.th

อ.สุฑามาศ  นิยมพานิช   suthamat@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุขุมาภรณ์  แสงงาม 18504  sukhumaporns@swu.ac.th

อ.ดร.ณัฐรินทร์  วงศ์ธรรมวานิช 18107  nattarin@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนวรรณ  เตชางกูร 18510  thanawant@g.swu.ac.th

อ.ดร.มนตรี  มณีภาค 18508  montreem@g.swu.ac.th

อ.ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ 18514  thapana@g.swu.ac.th

อ.ก้องเกียรติ  จำาปาศร ี 18111  kongkeat@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนิต  ศิริบุญ 18110 02-649-5592 thanit@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร 18108  wisrutta@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 18511  parin@g.swu.ac.th 

อ.วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์ 18111  wanchad@g.swu.ac.th

รศ.ดร.อัจฉริยา  รังษิรุจิ   achariya@g.swu.ac.th 

นางจินตนา  อินทราวุธ 18101 02-649-5588 jintanai@g.swu.ac.th 

น.ส.วรนุช  ขามคำา 18101 02-649-5588 woranut@g.swu.ac.th 

นายทรงกลด  ใบยา 18501  songklod@g.swu.ac.th

นายรณยุทธ โสพระบุตร 18501  ronayut@g.swu.ac.th 

นายอัครเดช  แหลมกา 18106 02-649-5591 akradech@g.swu.ac.th
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ธุรการภาควิชา 18101 02-649-5588   

ภาควิชาฟิสิกส์

โทรศัพท์ 02-649-5000  ต่อ 18163 

02-649-5598     

โทรสาร  02-649-5000 ต่อ 18162      

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์     

ผศ.ดร.สุพจน์  มุศิริ 18157   suphot@swu.ac.th 

อ.ดร.จามรี  อมรโกศลพันธ์ 18164 02-649-5599 jamaree@swu.ac.th 

อ.จารุภัทร  ดิษรัฐกิจ 18600  jarupat@swu.ac.th 

อ.จารุภัทร  ดิษรัฐกิจ 18552 02-649-5608 patamas@swu.ac.th  

ผศ.ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล   puenisara@swu.ac.th 

อ.ดร.วาสุเทพ  หลวงทิพย์ 18557  wasutep@swu.ac.th 

อ.ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต 18554 02-649-5609 suwanp@swu.ac.th

ผศ.ดร.อนุศิษฎ์  ทองนำา 18158 02-649-5594 anusit@swu.ac.th 

รศ.ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ 18562 02-649-5613 pongkaew@swu.ac.th 

อ.มาโนชญ์  เฮงวัฒนะ   manoch@swu.ac.th  

อ.สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล 18566  somsak@swu.ac.th 

อ.ดร.วิชุดา  บุญยรัตกลิน 18166 02-649-5601 wichuda@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์  18555 02-649-5610 sirilukr@swu.ac.th  

 18402 02-649-5752    

อ.อิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ 18165 02-649-5600 jakchai@swu.ac.th 

ผศ.ดร.อารียา  เอี่ยมบู่ 18190  areeya@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ 18563 02-649-5614 songsak@g.swu.ac.th

อ.ดร.จตุรงค์  สุคนธชาติ 18554 02-649-5609 sukonthachat@swu.ac.th

ผศ.ดร.สิริ  สิรินิลกุล 18161 02-649-5596 siri@swu.ac.th 

อ.ดร.สุพิชญ  แขมมณี 18565  supitch@swu.ac.th 

อ.ดร.นพมณี ศุภนาม 18553  nopmanee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.โชคชัย  พุทธรักษา 18568  chokchai@swu.ac.th 

อ.ดร.เข้ม  พุ่มสะอาด 18160  kem@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ 18558  patipan@swu.ac.th 

อ.ดร.สุรวุฒิ  วิจารณ์ 18567  surawutw@swu.ac.th
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อ.ดร.เฉลิมวัฒน์  วงศ์วาณิชวัฒนา 18153  chalermwat@swu.ac.th 

รศ.ดร.สมัคร  พิมานแพง   samuk@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ปิยะพงศ์  สิทธิสนธิ์   piyapongs@swu.ac.th

นางกรรณพร  วงษ์งาม 18163 02-649-5598 kunnaporn@swu.ac.th 

นายเสริมสุข  รัดเร่ง 18560  sermsuk@swu.ac.th 

นายวิวัฒน์  เครือวงศ์ 18156  kruawong@swu.ac.th 

น.ส.ณัฐชานันท์ รัตนโกเศรษฐ 18559  kwanchanok@swu.ac.th 

นายธัญนพ   นิลกำาจร 18561 02-649-5612 tunyanop@swu.ac.th

นางน้อย  หาบ้านแท่น 18163 02-649-5598 nouy@swu.ac.th 

นายปริญญา  เจาะล้ำาลึก  21330  parinyac@swu.ac.th 

นายโกวิท  ผดุงกิจ  21329  kovit@swu.ac.th 

นายธีรพงศ์  บุญล้อม 21329  teerapongb@swu.ac.th 

ธุรการภาควิชา 18163 02-649-5598    

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์      

อ.สุภิญญา  วงษ์ศรีรักษา 18657 02-649-5626 supinya@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า 18658 02-649-5627 natthapo@g.swu.ac.th 

อ.สุพิชฌา  สุพรรณสมบูรณ์ 18654 02-649-5624 supitcha@swu.ac.th 

ผศ.ดร.อโนชา   หมั่นภักดี 18655 02-649-5625 anocha@swu.ac.th 

อ.ดร.ปณิธาน วนากมล 18556 02-649-5611 panitan@swu.ac.th

อ.ดร.อัครินทร์  บุญสมบัติ   akarin@swu.ac.th 

น.ส.อังคณา  ถึกคุ้ม 18663  angkhana@swu.ac.th

น.ส.ฐาปนี  เพ็ชระ 18699  thapani@swu.ac.th 

ธุรการภาควิชา 18660 02-649-5628    

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์      

ผศ.รุ่งระพี  กรานคำายี 18613 02-649-5619 roongrap@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์     sirinoot@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ 18610 02-649-5945 praditm@g.swu.ac.th 

ผศ.ศศิวิมล  สุขพัฒน์ 18612 02-649-5939 sasivimo@g.swu.ac.th 

อ.เรืองศักดิ์   ตระกูลพุทธิรักษ์ 18617  ruangsak@g.swu.ac.th 
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ผศ.ดร.วราภรณ์    วิยานนท์ 18614  waraporn@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ศุภชัย   ไทยเจริญ 18627  supphachai@swu.ac.th  

ผศ.ดร.จันตรี  ผลประเสริฐ 18025  chantri@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 18625  nuwee@swu.ac.th  

นายรัชพล ผดุงนาค   rachapon@swu.ac.th  

ธุรการภาควิชา     18433     

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      

รศ.ดร.เสรีวัฒน์  สมินทร์ปัญญา 18668 02-649-5633 seriwat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี 18664 02-649-5630 kageeporn@swu.ac.th  

 18666 02-649-5632    

 15943     

อ.ดร.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก 18256  somprat@swu.ac.th 

อ.ดร.บงกช พิชัยกำาจรวุฒ ิ 18662 02-649-5629 bongkotp@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อมรมาศ  กีรติสิน 18665 02-649-5631 amonmat@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.ถนัด  จินตโกศล 18656  thanat@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.นำ้าฝน  คูเจริญไพศาล 18254   numphon@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล 18652  duangkha@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกนำ้า 18300  surasakl@g.swu.ac.th

อ.ดร.บงกช  บุญบูรพงศ์ 18251  bongkoj@swu.ac.th

อ.ดร.ภูวดล  วรรธนะชัยแสง   bhuwadol@swu.ac.th 

น.ส.จันทร์แรม แย้มอยู่ 18660 02-649-5628 janraem@swu.ac.th 

นายสถิตย์   สนาม 18667  satid@swu.ac.th 

นายสุรธี  เกิดสินธุ์ 18651  suratee@swu.ac.th 

นายยุทธศักดิ์ ด่านยุทธศิลป์ 18696  yuttasak@swu.ac.th

ธุรการภาควิชา 18660 02-649-5628   

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

โทรศัพท์อัตโนมัติ   02-649-5000      

โทรสาร  02-204-2528     

โทรศัพท์สำานักงาน 02-649-5002 ต่อ 15324     
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ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา     

ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา 11341  chanyah@swu.ac.th 

สำานักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป     

น.ส.ลักขณา  กลิ่นอุบล 11346  lakkanak@g.swu.ac.th 

น.ส.ภศิชา  ภัชราอมรชัย 11337  papichraya@g.swu.ac.th

งานบริการการศึกษาและงานวิชาการ     

น.ส.ศิวพร  ละม้ายนิล 15324 02-649-5002 siwapornl@g.swu.ac.th

น.ส.ธัญญารัตน์  จันทรเสนา 18433  thanyaratc@swu.ac.th

งานการเงินและพัสดุ     

นายอิทธิพล  โพธิ์ทองคำา 11338  ittipol@g.swu.ac.th  

 18425    

คณาจารย์ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ผศ.ดร.ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล 11340  chaninan@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์ 11339  theerapong@swu.ac.th

อ.ดร.พินิจ  ขำาวงษ ์ 11343  pinitk@swu.ac.th 

อ.ดร.ณวรา  สีที 11345  suwapid@swu.ac.th



คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์       

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000      

โทรสาร  037-395-526     

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.เวคิน   ปิยรัตน์  27099   wekin@g.swu.ac.th 

เลขาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      

น.ส.จันทราภรณ์   พูนดี 27057  juntraporn@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     

ผศ.ดร.ประชา   บุณยวานิชกุล 27547  prachabu@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา      

ผศ.ศิริพงษ์   ฉายสินธ์ 27100  siripong@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม      

ผศ.ดร.กำาพล  วรดิษฐ์ 27560  kampol@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต      

ผศ.ธีรภัทร  หลิ่มบุญเรือง 27057  teeerapath@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      

อ.ดร.เสฎฐา  ศาสนนันทน์  27057  setta@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดี      

ผศ.ดร.ภรณี  ศรีรมรื่น 27059  paranee@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ประมวล  ชูรัตน์ 27051  pramual@g.swu.ac.th  

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

น.ส.มาลี  สอนดา 27053  maleeson@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.ผุสดี  บำารุงกิจ 27074  pusadeeb@g.swu.ac.th 

น.ส.สุพัตรา จรัสอรุณฉาย 27084  supattraj@g.swu.ac.th 

น.ส.วนิดา  วรพรรดิกุล 27056  vanidav@g.swu.ac.th 

น.ส.จันทราภรณ์  พูนดี 27057  juntraporn@g.swu.ac.th 

นายจำาเนียร  มนัสทว ี 27077  chamnean@swu.ac.th 

น.ส.นภัทชา   เจตสิกทัต 27059  napatcha@g.swu.ac.th  

น.ส.สุรัชชานันท์  นพพวง 27547  kittiyan@g.swu.ac.th 
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น.ส.ณิชาพัชร์ พุทธเมธา 27070  nittayapu@g.swu.ac.th 

นายพีรพล  เกลียวทอง 27065  peerapol@g.swu.ac.th 

นายณัฐรัตน์  สุวรรณรัตน์ 27067  nattharat@g.swu.ac.th  

น.ส.ธนิตา ชี้รัตน์ 27062  thanita@g.swu.ac.th  

น.ส.อภิญญา  พันธ์มณี 27062  apinyap@g.swu.ac.th  

น.ส.ชวัลลีย์   ชโลธร 27122  chanonlee@g.swu.ac.th  

งานสารสนเทศและกายภาพ      

โทรสาร  037- 395- 527     

หัวหน้างานสนเทศและกายภาพ      

นางขนิษฐา  แก้วล้วน 27054  kanithaj@g.swu.ac.th 

นายณัฐกาญจน์  ไชยสมบูรณ์ 27085  nuttakorn@g.swu.ac.th 

น.ส.ธิดา  พงษ์พินยาพิบูลย์ 27549  thida@g.swu.ac.th 

นายปกรณ์ภัทร  บุดชา  27077  pagornphat@swu.ac.th 

นายพิเชษฐ์   สุกใส 27077  pichesth@swu.ac.th 

นายประพันธ์  บุญโฉม 27077  prapanb@swu.ac.th 

นายธเนตต์   จันทร์โชติ 27077  tranate@swu.ac.th 

นายสายันต์  ปั้นโพธิ์ 27059  sayanp@swu.ac.th 

นางพรรณา   มนัสทวี 27547  panna@g.swu.ac.th 

นางพะเยาว์  บุญโฉม 27565  payaow@g.swu.ac.th 

นายเอื้อง  คุ้มสมบัติ 27065  earng@g.swu.ac.th 

นายบุญเลิศ   เอี่ยมสะอาด 27067  boonlert@g.swu.ac.th 

นางสุธิดา วงษ์อารี 27062  suthidabme@g.swu.ac.th 

งานคลังและพัสดุ

โทรสาร  037-395-529     

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

น.ส.ลินดา   นิลพัท 27055  lindan@g.swu.ac.th 

หน่วยพัสด ุ      

น.ส.วันวิสาข์  โกสินทร์ 27075  wonvisa@g.swu.ac.th

น.ส.วิไล  ปรีชา 27551  wilaipr@g.swu.ac.th 

น.ส.อัญชลี   เดชอุดม  27550  anchaleed@g.swu.ac.th  

น.ส.ลลิดา  โฉมฉิน 27550     



130

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

นายธงชัย  โสมณวัฒน์ 27556  thongcha@g.swu.ac.th  

น.ส.พรทิพย์  สุขสุคนธ์ 27069  pornthip@g.swu.ac.th

น.ส.ลินดา  พร้อมสินทรัพย์ 27557  lindapb@g.swu.ac.th 

นายสมภพ   บุญนาศักดิ์ 27069  sompop@g.swu.ac.th

หน่วยกิจการนิสิต     

น.ส.ยอดแก้ว   ผู้ภักดี 27072  yodkaew@g.swu.ac.th

น.ส.ศิริวรรณ   ดับทุกข์ 27072  siriwand@g.swu.ac.th

หน่วยวิจัย     

น.ส.ยุพาพร   ประไพย์ 27073  yupapornp@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน

หัวหน้างานนโยบายและแผน     

นายณัฐพล  พุ่มชุมพล 27052  nutthaphon@g.swu.ac.th 

นางสุมาลี  เกลียวทอง 27076  sumaleek@g.swu.ac.th 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี     

ผศ.ดร.สิทธินันท์  ท่อแก้ว 27059  sittinun@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์ 27059  siriwans@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สินศุภา  จุ้ยจุลเจิม 27059  sinsupha@g.swu.ac.th 

ผศ.วรทเอก  ศรีสุวรรรณ 27059  chayaphast@g.swu.ac.th

รศ.ดร.จันจิรา  จับศิลป์ 27059  chanchira@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภรณี  ศรีรมรื่น 27059  paranee@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อัญชลี  สุวรรณมณี 27059  unchalee@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุธิดา   อรรถยานนท์ 27059  suthidaa@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค 27059  ruktai@g.swu.ac.th 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     

อ.สมชาย  แย้มใส 27547   somchais@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 27547  prachabu@g.swu.ac.th 
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ผศ.ธีรภัทร  หลิ่มบุญเรือง 27547  teeerapath@g.swu.ac.th

รศ.ดร.ไพศาล  นาผล 27547  paisarnn@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.กัณวริช  พลูปราชญ์ 27547  kanvarit@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล 27547  pichaias@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภาคภูมิ  ศรีรมรื่น 27547  prakpum@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.กิตติ  สถาพรประสาธน์ 27547  kitti@swu.ac.th 

ผศ.เกียรติชัย  รักษาชาติ 27547  kiattich@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล 27547  ajaree@g.swu.ac.th  

ผศ.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย 27547  nittalin@g.swu.ac.th 

ผศ.ธนยศ  อริสริยวงศ์ 27547  somwang@swu.ac.th 

อ.ดร.มนัส  แป้งใส 27547  manat@swu.ac.th 

อ.ไตร  คะระนันท์  27547  somruay@swu.ac.th 

อ.ดร.สมมาส  แก้วล้วน 27547  sommas@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์ 27547  songkranw@g.swu.ac.th 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      

อ.ธานินทร์  ดวงจันทร์ 27071  tanin@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์ 27070  wekin@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ 27070  vuttipon@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ชาญไชย  ไทยเจียม 27070  chanchat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.นำาคุณ  ศรีสนิท 27070  namkhun@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ 27070  pathomthat@swu.ac.th 

ผศ.ศิริพงษ์  ฉายสินธ์ 27070  siripong@g.swu.ac.th 

อ.ดร.คมกฤษ  ประเสริฐวงษ์ 27086  komkrit@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธนาธิป  สุ่มอิ่ม 27070  thanath@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กำาพล วรดิษฐ ์ 27082  kampol@g.swu.ac.th 

ผศ.พิชญา  ชัยปัญญา 27561  pichayac@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุนิศา  คุณารักษ์ 27563  sunisaku@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.คณิศร์   มาตรา 27088  khanit@g.swu.ac.th  

อ.ดร.บำารุง  ท้าวศรีสกุล 27082  bamrungt@g.swu.ac.th  
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ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม      

รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.อิทธิพร  ศิริสวัสดิ์ 27065  ittiporn@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ชาญวิทย์  สายหยุดทอง 27065  chanwit@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์  เพชรัตน์ 27065  sudniran@g.swu.ac.th 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร 27065  suppachai@g.swu.ac.th

อ.อารีย์  หาญสืบสาย 27065  areeh@swu.ac.th 

อ.ดร.เสฎฐา  ศาสนนันทน์ 27065  setta@g.swu.ac.th

อ.ดร.อัฐสิทธิ์  ศิริวชิราภรณ์ 27065  attasit@g.swu.ac.th 

อ.ปรารถนา  ประชานุรักษ์ 27065  pradthanap@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์   จ้อยกลัด 27065  panuwatj@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ธีรพจน์   ศิรีไพโรจน์ 27065  treerapot@g.swu.ac.th  

อ.ดร.สุธิดา  ทีปรักษพันธุ์ 27065  suthidat@g.swu.ac.th  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์   คงประเสริฐ 27067  nattapong@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.นิลวรรณ  ชุ่มฤทธิ์ 27067  ninlawan@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.รติรัตน์   กิตติปัญญาพัฒน์ 27067  mitmanee@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.พิลดา  หวังพานิช 27067  pilada@swu.ac.th 

อ.ดร.พงษ์เพ็ญ  จันทนะ 27067  phongpen@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สิรเดช  ชาตินิยม 27067  siradej@swu.ac.th 

อ.ดร.วราธร  ปัญญางาม 27067  varathorn@g.swu.ac.th 

อ.อนุวัฒน์  จุติลาภถาวร           27067  anuwatj@swu.ac.th 

อ.ดร.วุฒินันท์   นุ่นแก้ว 27067  wuttinan@g.swu.ac.th

อ.ร.ท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ 27067  rattawut@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล 27067  supatchaya@g.swu.ac.th  

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์      

อ.ดร.วงศ์วิทย์   เสนะวงศ์ 27062  wongwit@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ฑีฆพันธุ์   เจริญพงษ์ 27062  theekapun@g.swu.ac.th 

อ.ธีระศักดิ์   จันทร์วิเมลือง 27062  theerasak@swu.ac.th 

ผศ.สุชาดา   ตันติสถิระพงษ์ 27062  suchadat@g.swu.ac.th 
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อ.ดร.อัมราพร บุญประทะทอง 27062  amaraporn@g.swu.ac.th

อ.ดร.ดิเรก  เสือสีนาค 27062  direks@swu.ac.th 

อ.ดร.ชไมพร  สุขแจ่มศรี 27062  chamaiporns@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร 27062  taweechai@g.swu.ac.th  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์      

อ.อาคม  ม่วงเขาแดง 27051  arkhomm@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร 27051  somphop@g.swu.ac.th  

ผศ.วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์ 27051  watch@g.swu.ac.th  

ผศ.ชัยณรงค์  คล้ายมณี 27051  chainaro@swu.ac.th 

อ.ดร.ประมวล   ชูรัตน์ 27051  pramual@g.swu.ac.th  

อ.ดร.สุทธิพันธ์  อักษรเนียม 27051   suttipan@swu.ac.th 

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

โทรสาร 037-395-529     

ผู้อำานวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน    

ผศ.ดร.สุดนิรันดร์  เพชรัตน์ 27065  sudniran@g.swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย ์     

น.ส.สุรัตน์   โหนา 27110  surat@g.swu.ac.th 
นางเกษร  บัวทอง 27058  keasorn@g.swu.ac.th 
นายสุภกิจ  ขาวเนตร 27059  suphakij@g.swu.ac.th
นายปรีชา  แก้วศรีพรม 27059  preechak@g.swu.ac.th
นายดำารงค์  พูลดำาริห ์ 27547  damrong@g.swu.ac.th
นายขจรศักดิ์  ศรีกงพาน 27547  kachons@swu.ac.th 
นายกฤตพงค์   สุขแสน 27125  kitapont@swu.ac.th 
นายฉลอง  โสดาบัน 27564  chalong@g.swu.ac.th
นายอนุศักดิ์  เห่งแจ้ง 27078  anusak@g.swu.ac.th 
นายสุริยกมล   ยะแสง 27080  suriyakamol@g.swu.ac.th
นายนิวัตร์  หลิมสกุล 27065  niwatr@g.swu.ac.th 
นายรุ่งโรจน์  ฤกษ์หร่าย 27558  rungroj@swu.ac.th 
น.ส.ญานิกา   ฤกษ์มหาลิขิต 27064  yanika@g.swu.ac.th 
น.ส.จิรชา   ค้งตระกูล 27559  chirach@g.swu.ac.th
นายสว่าง  ชาติทอง 27067  sawang@g.swu.ac.th 

นายประสาน  คำาดีผล 27067  prasarnk@g.swu.ac.th





คณะศิลปกรรมศาสตร์
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คณะศิลปกรรมศาสตร์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์   02-260-0123   

โทรสาร   02-649-5496

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ 15014 02-649-5496    

ต่อหมายเลขภายใน 3 ตัว 15087 02-649-5497    

 15163 02-649-5505    

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ระวิวรรณ   วรรณวิไชย 15162  02-649-5495 rawiwan@g.swu.ac.th  

 ต่อ 111     

เลขาคณบดี

น.ส.พัณณ์ชิตา  เดชครุธ ต่อ 153  phunchita.detkhrut@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      

ผศ.ดร.กิตติกรณ์     นพอุดมพันธุ์ ต่อ 155  kittikornn@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     

อ.ดร.สุรีรัตน์  จีนพงษ์ ต่อ 133   sureeratc@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม     

ผศ.ดร.ปิยวดี  มากพา ต่อ 135   Piyawadee@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ      

อ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล 15329 02-649-5507 nuttikas@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์     

อ.เมธี   พันธุ์วราทร 15108 02-649-5500 matee@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      

อ.ดร.ฌานิก  หวังพานิช 15329 02-649-5507 chanick@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง      

อ.ดร.เทพิกา  รอดสการ 15108 02-649-5500  tepika@swu.ac.th 

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     

น.ส.จุฬาพร  แสงสกุล ต่อ  120  chulaporn@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดี

งานบริหารธุรการ
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หัวหน้างานบริหารธุรการ      

นางมาลา  วงษ์งาม ต่อ  119  malar@swu.ac.th  

น.ส.นิภา  ว่องไว ต่อ  100  nipaw@swu.ac.th  

น.ส.ภัทรา   ธีระกุล ต่อ  102  pathrat@swu.ac.th  

งานการเงิน

หัวหน้างานการเงิน      

น.ส.นัยนา  วงษ์ยีเมาะ ต่อ  116  naiyanaw@g.swu.ac.th  

น.ส.สุพัตรา  แก้วอ่อน ต่อ  106  supatrak@swu.ac.th  

งานพัสดุ

น.ส.ปนัดพร  มีสมเสริฐ ต่อ  104  panatporn@g.swu.ac.th 

น.ส.วรรณา  ประสงค์ ต่อ  105  vanna@g.swu.ac.th  

งานบุคคล

นางอคิราภ์  ปิ่นละมัย ต่อ  109  akira@swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน

นางศรีรัตน์      ปิยวชิรอัมพร ต่อ  107  srirat@g.swu.ac.th  

 11176     

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

นางศิริรัตน์  พรมนาง ต่อ 110   siriratb@g.swu.ac.th 

นายกฤษณ์  หิรัญพิศ ต่อ 122  prakrit@swu.ac.th  

น.ส.อรทัย  ไกรรักษ์ ต่อ 147  orathaika@swu.ac.th  

ฝ่ายบริการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม      

น.ส.จารุวรรณ  ส่งเสริม ต่อ 103  jaruwanson@g.swu.ac.th  

งานบัณฑิตศึกษา      

นางศิริรัตน์  พรมนาง 15359 02-649-5508 siriratb@g.swu.ac.th  

งานกิจการนิสิต      

น.ส.จุฬาพร แสงสกุล ต่อ 112   chulaporn@g.swu.ac.th  

งานประกันคุณภาพการศึกษา      

น.ส.อาพร ภูมิบุญชู ต่อ  101  apornp@swu.ac.th  

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์      

นายสำารวย  เต็กอวยพร ต่อ  130  samrvoy@swu.ac.th  
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งานประชาสัมพันธ์      

น.ส.พัณณ์ชิตา  เดชครุธ ต่อ  153  phunchita@swu.ac.th  

งานช่างเทคนิค      

นายสายชล   จิตรีขาน ต่อ 118  saichonj@swu.ac.th  

นายชูสม กุลานุจารี ต่อ 108  chusom@g.swu.ac.th  

พนักงานขับรถ      

นายสำาราญ   มีสมเสริฐ 15087 02-649-5497 samranm@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที ่      

นางทัศนี  ฤกษ์สว่าง ต่อ  114  tasanee@swu.ac.th  

นายชูเกียรติ   เอกนาม ต่อ  114  chukeard@swu.ac.th  

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร      

ผศ.ศุภวิช  อิศรางกูร ณ อยุธยา 15107 02-649-5499 supawit@swu.ac.th 

ผศ.นัทธพัชร์  น้อยสวัสดิ์ 15107 02-649-5499 natthapat@swu.ac.th 

อ.ดร.ณพงศ     หอมแย้ม 15107 02-649-5499 napongh@swu.ac.th 

อ.บุษยมาศ    มาลยมาน 15107 02-649-5499 budsayamas@swu.ac.th 

อ.กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ 15107 02-649-5499 krittarwit@g.swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา       

น.ส.สุนันท์ คำาหอม ต่อ 144  sunanpu@g.swu.ac.th 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบแฟชั่น

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบแฟชั่น     

อ.ดร.กรกลด คำาสุข 15118 02-649-5501 koraklod@swu.ac.th 

ผศ.ดร.รวิเทพ  มุสิกะปาน 15118 02-649-5501 ravitep@swu.ac.th 

อ.ดร.ยศไกร ไทรทอง 15118 02-649-5501 yossakrai@swu.ac.th 

ผศ.ดร.อรัญ  วานิชกร 15118 02-649-5501 aran@swu.ac.th 

อ.พรพิมล  พจนาพิมล ต่อ  141  pornpimol@swu.ac.th 

อ.สวรรยา จอมเทพมาลา 15118 02-649-5501 sananya@swu.ac.th 

อ.ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร์ ต่อ  142  yongyuthp@swu.ac.th 

อ.กนกวรรณ  ใจหาญ 15118 02-649-5501 kanakwan@swu.ac.th 

อ.บุญอารักษ์  รักษาวงษ์ 15118 02-649-5501 boonarakr@swu.ac.th 
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อ.สิทธิพงศ์   วงศ์ไชยสุวรรณ 15118 02-649-5501 sittipong@swu.ac.th  

อ.วรฐ  ทรัพย์ศรีสัญจัย 15118 02-649-5501 warot@swu.ac.th  

อ.วิรุฬห์  วุฒิฤทธากุล 15118 02-649-5501 weroon@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา      

นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์ 15118 02-649-5501 siriwatch@swu.ac.th 

น.ส.หทัยพันธน์    ชูชื่น 15118 02-649-5501 hathaipan@swu.ac.th  

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์      

อ.ดร.พิศรวัส    ภู่ทอง 15101 02-649-5498 pissarav@g.swu.ac.th  

รศ.ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง 15101 02-649-5498 sathit@g.swu.ac.th 

ผศ.พนมศักดิ์   สุวิสุทธิ์ 15101 02-649-5498 panomsaks@g.swu.ac.th

ผศ.วิวัฒน์     ปัญญาตระกูล 15101 02-649-5498 vivatpha@g.swu.ac.th  

อ.ดร.อัยนา   ภูยุทธานนท์ 15101 02-649-5498 ina@g.swu.ac.th 

อ.ดร.เด่นพงษ์   วงศาโรจน์ 15101 02-649-5498 denpong@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ถนอม   ชาภักดี 15101 02-649-5498 thanomc@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สมพงษ์   ลีระศิริ 15101 02-649-5498 sompongle@g.swu.ac.th

อ.สุพจน์   ศิริรัชนีกร 15101 02-649-5498 supoj@g.swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขา      

น.ส.สิรินาฎ  มูลเมือง 15101 02-649-5498 sirinat@g.swu.ac.th  

สาขาวิชาศิลปศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา      

อ.ดร.อธิพัชร์  วิจิตสถิตรัตน์  15154 02-649-5503 sektan@swu.ac.th 

ผศ.ดร.จักรพงษ์   แพทย์หลักฟ้า 15154 02-649-5503 chakapon@swu.ac.th 

ผศ.ดร.เลิศศิริร์   บวรกิตติ 15154 02-649-5503 lertsiri@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศุภชัย  อารีรุ่งเรือง 15154 02-649-5503 supachai@swu.ac.th 

อ.ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ 15154 02-649-5503 triwit@swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ 15154 02-649-5503 nuttida@g.swu.ac.th 

อ.สุชาติ ทองสิมา 15154 02-649-5503 suchartth@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา      

นางกรกนก ปิ่นละมัย 15154 02-649-5503 kornkanok@swu.ac.th 
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สาขาวิชานาฏศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์      

อ.ดร.ดาริณี  ชำานาญหมอ 15122 02-649-5502 darinee@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ   วรรณวิไชย 15162 02-649-5495 rawiwan@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปิยวดี  มากพา ต่อ 135  piyawadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ฐาปนีย์  สังสิทธิวงศ์  15122 02-649-5502 thapanees@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธรากร  จันทนะสาโร 15122 02-649-5502 dharakorn@swu.ac.th 

อ.ดร.ปรารถนา  คงสำาราญ 15969 02-649-5004 prattana@swu.ac.th 

อ.ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ 15122 02-649-5502 ruksiney@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุรีรัตน์  จีนพงษ์ 15122 02-649-5502 sureeratc@swu.ac.th 

อ.ชิตพล เปลี่ยนศิริ 15122 02-649-5502 pleansiri@g.swu.ac.th 

อ.ภัสชล พลเจริญ 15360 02-649-5509  narisara@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา     

น.ส.ณัฏฐามณี  นิธิศปภาวัส 15122 02-649-5502 nuttamanee@g.swu.ac.th

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง     

อ.ดร.สทาศัย      พงศ์หิรัญ ต่อ 117  sathasai@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์ ต่อ 117  kittikornn@swu.ac.th 

อ.ดร.พันธุ์ชนะ  สุนทรพิพิธ ต่อ 117  panchana@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนะพัฒน์  พัฒน์กุลพิศาล ต่อ 117  thanaphatp@swu.ac.th

อ.ธัญญรัตน์  ประดิษฐ์แท่น ต่อ 117  thanyaratp@swu.ac.th

อ.เศรษฐ์สิริ   นิรันดร ต่อ 117  setsiri@swu.ac.th 

อ.อภิรัตน์  แก้วกัน ต่อ 117  aphirat@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา     

น.ส.พรรณี      ฮาเซ๊ะ ต่อ 117  panneehas@swu.ac.th 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล     

ผศ.ดร.สิชฌน์เศก    ย่านเดิม 15329 02-649-5507 sitsakey@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์ 15329 02-649-5507 prapansak@swu.ac.th 

อ.ดร.ชนิดา  ตังเดชะหิรัญ 15329 02-649-5507 janida@swu.ac.th 

อ.ดร.ฌานิก  หวังพานิช 15329 02-649-5507 chanick@swu.ac.th 
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อ.ดร.นัฏฐิกา  สุนทรธนผล 15329 02-649-5507 nuttikas@swu.ac.th 

อ.กฤษณ์   วิกรวงษ์วนิช 15329 02-649-5507 krit@swu.ac.th  

อ.วาทิต   สุวรรณสมบูรณ์ 15329 02-649-5507 wathit@swu.ac.th

อ.วิภาต    วิบูลย์ภาณุเวช 15329 02-649-5507 wipart@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา     

นายวุฒิพงษ์  จำาปาทอง 15329 02-649-5507 wuttipongj@swu.ac.th 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย     

อ.เมธี  พันธุ์วราทร 15108 02-649-5500 matee@swu.ac.th 

รศ.ดร.มานพ   วิสุทธิแพทย์ 15108 02-649-5500 manopwis@swu.ac.th 

ผศ.ดร.รุจี  ศรีสมบัติ 15108 02-649-5500 rujee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.วีระ  พันธุ์เสือ 15108 02-649-5500 veerap@swu.ac.th 

อ.ดร.สุรศักดิ์  จำานงค์สาร 15108 02-649-5500 surasakja@swu.ac.th

อ.ดร.เทพิกา  รอดสการ 15108 02-649-5500 tepika@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่ประจำาสาขาวิชา       

น.ส.นิศากร  อุสาพรหม 15108 02-649-5500 nikhon@g.swu.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน     

นายนัฐวุฒิ  สวนวิจิตร์ ต่อ  148  natthawuts@swu.ac.th





คณะศึกษาศาสตร์
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คณะศึกษาศาสตร์     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-0124     

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ 15599 02-649-5291 prapansi@swu.ac.th 

เลขาหน้าห้องคณบดี       

น.ส.ลัดดา  ดีอินทร์ 15534 02-649-5276 laddad@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

อ.ดร.นฤมล  ศิระวงษ์ 15506    02-649-5292 naramon@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       

อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 15282 02-649-5295 rungtiwa@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ      

อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 15564  02-649-5300 wanphenp@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู     

อ.ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 15564 02-649-5300 suppawan@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      

อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 15552  wilailakl@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน      

อ.ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 15443 02-649-5259 pairust@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน      

อ.ดร.อาทิตย์   โพธิ์ศรีทอง   arethit@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ      

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์    พีระพันธุ์ 15270 02-649-5875 nutteerat@swu.ac.th 

ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์      

อ.ดร.สุมลนิตย์   เกิดหนุนวงศ์    15573 02-649-5859 sumolnitl@swu.ac.th 

สำานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     

นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ์ 15507 02-649-5262 ssinrat@swu.ac.th 

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

นายวันชัย  ลิขิตศิริทรัพย์ 15518 02-649-5266 wanchail@swu.ac.th 
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นางวรรณวิสา  เกลี้ยงเกลา         15559 02-649-5283 wanwisa@swu.ac.th 

น.ส.คำานึง  ทองคำาสุข 15519 02-649-5267 kamnug@swu.ac.th 

นางสุปราณี  หงษ์ขาว              11125  supraneeh@swu.ac.th 

นายวรพจน์     สมภักดี 15505 02-649-5261 worapot@swu.ac.th 

นายสายหยุด   มั่นคง 15281 02-649-5254 saiyudm@swu.ac.th 

แผนและนโยบาย      

น.ส.รัชญา  เมฆวัฒน์ 11124  rachaya@swu.ac.th 

ประกันคุณภาพการศึกษา      

นส.ณัฐริกา  ก้อนเงิน 11123      

ประชาสัมพันธ์      

นายกวิน   กมลาศวิน 15580 02-649-5881    

สารานุกรมศึกษาศาสตร์      

นายศิรัส  อรรถศิริ 15580 02-649-5881 Sirat@swu.ac.th 

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

น.ส.อาทิชล  จันทร์หอม 15598  02-649-5288 arthichon@g.swu.ac.th 

น.ส.มณฑกานต์  ฉิมเกิด 15524 02-649-5269 monthakan@swu.ac.th

นายนิพัทธ    ผึ้งไผ่งาม 11122  nipatpu@swu.ac.th 

นางอัญชนา  ชมดง 11131  aunchana@swu.ac.th 

น.ส.อรวรรณ  เกาะกาเหนือ 15509 02-649-5263 orrawank@g.swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีฐาณวัฒน์  ธนกรจรัสโรจน์ 15597 02-649-5287 thanawatt@g.swu.ac.th 

นายจักรรัจน์  พุฒเจริญ 15281 02-649-5254 jakarat@swu.ac.th 

วิจัยและต่างประเทศ      

น.ส.สมวรรณ  เอี่ยมวิจิตร์ 15509 02-649-5263 somwan@swu.ac.th 

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

นางศรีจิตรา   ชนะกานนท์ 15525 02-649-5270 srijitra@swu.ac.th 

น.ส.บุญญารัสมิ์   อัทธายุชธีติ   15284 02-649-5255 supapronl@g.swu.ac.th 

น.ส.สุรอยา   เงินเหรียญ 15504  02-649-5260 suroya@g.swu.ac.th 

น.ส.พัชมณฑ์  ตั้งพงศ์ไพศาล 15597 02-649-5287 patchamon@swu.ac.th 
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งานพัสดุ      

น.ส.ประภาพรรณ  ศรีหาญ 15527 02-649-5272 prapapha@swu.ac.th 

น.ส.กุลธิดา   จอดนอก 15527 02-649-5272 kultidaj@g.swu.ac.th 

นายวันชัย     เยาว์ทุม 15527 02-649-5272 wanchaiy@g.swu.ac.th

งานพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการพิเศษ      

น.ส.สิริมา  สุขขี 15579  sirimasu@swu.ac.th 

น.ส.เพาพะงา จิตต์สวาสดิ์ 15639 02-649-5306 poupanga@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์การศึกษาพิเศษ       

นายจีรพัฒน์   ศิริรักษ์ 12712   cheerapat@swu.ac.th 

นส.กมลาภรณ์  สิทธิจันทร์ 12712  kamalaporns@swu.ac.th

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน     

อ.ดร.ศุภวรรณ  สัจจพิบูล 15564 02-649-5300 suppawan@swu.ac.th 

รศ.ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 15191  sirima@swu.ac.th 

อ.ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 15562 02-649-5284 prapimpongw@swu.ac.th 

อ.ดร.รังรอง    สมมิตร  15185  rungrongs@swu.ac.th 

อ.ดร.สุชนินธ์  บัณฑุนันทกุล 15192 02-649-5248 suchanin@swu.ac.th 

อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 15282 02-649-5295 rungtiwa@swu.ac.th 

อ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล 15434 02-649-5866 kittichai@swu.ac.th 

อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว 15147 02-649-5298 duangjais@swu.ac.th 

อ.ดร.วรินทร  โพนน้อย 15278  02-649-5862 warintorn@swu.ac.th 

อ.ดร.วิลาวัลย์  ด่านสิริสุข 15265 02-649-5865 wilawand@swu.ac.th 

อ.ดร.อาทิตย์    โพธิ์ศรีทอง   arethit@swu.ac.th 

อ.ดร.สุมาลี  เชื้อชัย 15278 02-649-5862 sumaleech@swu.ac.th 

อ.ดร.กนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ์ 15639 02-649-5306 kanokpornv@swu.ac.th 

รศ.ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ 15564 02-649-5300 sunee-h@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี 15564 02-649-5300 chommanad@swu.ac.th

ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเชื้อ   saeng@g.swu.ac.th 

อ.สมปอง  ใจดีเฉย 15560 02-649-5856 sompong@swu.ac.th 

อ.ดร.สนอง  ทองปาน 15561  sanong@swu.ac.th 

อ.ดร.รุ่งอรุณ   โรจน์รัตนาดำารง 15560 02-649-5856 rungarun@swu.ac.th 
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อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง 15564  02-649-5300 wanphenp@swu.ac.th 

อ.ดร.เกศินี     ครุณาสวัสดิ์ 15560 02-649-5856 kasineek@swu.ac.th 

อ.ดร.สุณิสา  สุมิรัตนะ  15564 02-649-5300 sunisasu@swu.ac.th 

อ.ดร.อดิสรณ์  เรืองกิจจานันท์ 15564 02-649-5300 adisornru@swu.ac.th 

อ.รุจน์  ฦ าชา 15561  ruj@swu.ac.th  

อ.สมสุดา  มัธยมจันทร์  15560 02-649-5856 somsudam@swu.ac.th

อ.กณิการ์  พงศ์พันธุ์สถาพร 15560 02-649-5856 kanikap@swu.ac.th 

อ.ดร.วรวุฒิ  สุภาพ 15129 02-649-5843 voravoot@swu.ac.th

ธุรการภาควิชาหลักสูตรและการสอน     

นายศิรัส  อรรถศิริ 15580 02-649-5881 Sirat@swu.ac.th 

น.ส.สมฤทัย  หัตถา 15597 02-649-5287 somruitai@swu.ac.th 

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา    

อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 15282 02-649-5295 rungtiwa@swu.ac.th 

อ.ร.อ.ดร.อภิธีร์    ทรงบัณฑิตย์ 11128  apitee@swu.ac.th 

อ.ดร.สมบูรณ์     บูรศิริรักษ์ 11128  somboonb@swu.ac.th 

อ.ดร.ธีระภาพ    เพชรมาลัยกุล 15536 02-649-5278 theeraphab@swu.ac.th 

อ.ดร.ราชันย์    บุญธิมา 15536 02-649-5278 rachun@swu.ac.th 

อ.ดร.จันทรัศม์  ภูติอริยวัฒน์  15536 02-649-5278 Jantarat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.จตุพล  ยงศร 15268 02-649-5251 chatupol@swu.ac.th

อ.ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง   chakritp@swu.ac.th

อ.ประภัศรา  ธโนศวรรย์   prapratsara@swu.ac.th

ธุรการภาควิชา     

นายภาสกร  ราศรี 15536 02-649-5278 passakornr@swu.ac.th 

ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา    

ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ 15543 02-649-5846 pasana@swu.ac.th 

อ.ดร.นฤมล  พระใหญ่ 15543 02-649-5846 narnimon@swu.ac.th 

ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์ 15543 02-649-5846 patcharapom@swu.ac.th

รศ.ดร.สกล  วรเจริญศรี 15543 02-649-5846 skol@swu.ac.th 

ผศ.ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง 15543 02-649-5846 monthira@swu.ac.th
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อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล 15543 02-649-5846 kanchit@swu.ac.th 

อ.ธรรมโชติ  เอี่ยมทัศนะ 15543 02-649-5846 thammachota@swu.ac.th

อ.ภารดี  กำาภู ณ อยุธยา 15543 02-649-5846 paradeek@swu.ac.th 

อ.อสมา  มาตยาบุญ 15543 02-649-5846 asama@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชา     

น.ส.สมฤทัย  หัตถา 15597 02-649-5287 somruthai@g.swu.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา     

อ.ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์ 15581  rattapol@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง 15411 02-649-5794 ritticha@swu.ac.th 

อ.ดร.นฤมล     ศิระวงษ์ 15506 02-649-5292 naramon@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 15424 02-649-5080 khwanying@swu.ac.th 

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ 15583 02-649-5873 nutteerat@swu.ac.th 

อ.ดร.กนกพร   ฉันทนารุ่งภักดิ์ 15580 02-649-5881 kanokphon@g.swu.ac.th

อ.ดร.แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี 15580 02-649-5881 jaemjan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นิพาดา  ไตรรัตน์ 15580 02-649-5881 nipada@g.swu.ac.th

ธุรการภาควิชา     

นายกวิน  กมลาศวิน 15580 02-649-5881 kavink@g.swu.ac.th 

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา    

อ.โอภาส  สุขหวาน 15287 02-649-5256 ophast@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ศิรินุพงศ์ 15288  panuwats@swu.ac.th

อ.ดร.ไพรัช  วงศ์ยุทธไกร 15443 02-649-5259 pairust@swu.ac.th 

อ.ปวัฒวงศ์  บำารุงขันธ ์   pawatwong@g.swu.ac.th

อ.ว่าที่ร้อยตรีภุชงค์  จันทร์จิระ   puchongc@swu.ac.th

ธุรการภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา     

น.ส.ปาริฉัตร  นอกตาจั่น 15527 02-649-5272 parichatn@swu.ac.th 

ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา     

ผศ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข 15552  ornuma@swu.ac.th

รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ 15552  ong-art@swu.ac.th 
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ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล 15552   san@swu.ac.th 

อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 15552  wilailakl@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุรชัย  มีชาญ 15555 02-649-5281 surachaim@swu.ac.th 

ผศ.ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ 15552  ranida@swu.ac.th 

อ.ดร.พนิดา  มารุ่งเรือง 15552  panidam@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 15552  taviga@swu.ac.th 

ธุรการภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา     

น.ส.ปาริฉัตร  นอกตาจั่น 15597 02-649-5272 parichatn@swu.ac.th

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต    

อ.ดร.ชไมพร  ดิสถาพร 15574  02-649-5861 chamaiporn@swu.ac.th 

อ.ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 15574  02-649-5861 gumpanat@swu.ac.th 

อ.ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 15573  02-649-5859 sumolnit@swu.ac.th 

อ.ดร.มิ่งขวัญ  คงเจริญ 15574  02-649-5861 mingkwan@swu.ac.th 

ผศ.ดร.พิศมัย  รัตนโรจน์สกุล 15521 02-649-5268 pissamair@swu.ac.th 

อ.ดร.พรใจ  ลี่ทองอิน 15519 02-649-5267 porngai@swu.ac.th 

พ.ต.ท.ดร.จิตติมา  เจือไทย   jittimaj@swu.ac.th 

ธุรการภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่     

นายภาสกร  ราศรี 15536 02-649-5278 passakornr@swu.ac.th 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์   086-895-1616     

โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5290 ต่อ 15632     

โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5306 ต่อ 15639     

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ 

02-649-5306 ต่อ 15639     

ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ     

ผศ.ดร.ประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 15562 02-649-5284 prapimpongw@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวันยงค์ 15631 02-649-5289 siriparn@swu.ac.th 

รศ.ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล 15631  02-649-5289 daranee@swu.ac.th 

อ.ดร.พัชรีวรรณ  คุณชื่น 15631 02-649-5289 patchreewan@swu.ac.th
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อ.ดร.บัณฑิตา  ลิขสิทธิ์ 15631 02-649-5289 bunthita@swu.ac.th 

อ.ดร.ชนิดา มิตรานันท์ 12712   chanidam@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข 12712  suthawan@swu.ac.th

อ.ดร.ฑมลา  บุญกาญจน์ 15631 02-649-5289 tamala@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     

น.ส.กมลชนก  เกตุพันธุ์ 15639 02-649-5306 kamolchanokg@g.swu.ac.th



คณะเศรษฐศาสตร์
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คณะเศรษฐศาสตร์      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000 15550        

โทรศัพท์  02-169-1004        

โทรสาร  02-169-1005     

โทรสาร  02-169-1005     

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม 12220  or-tip@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ      

อ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์   sivalap@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ      

อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส   polpat@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย      

ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ   suppanunta@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย      

ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา   suwimonh@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร     

อ.ดร.ดนัย  ธนามี   danait@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์      

นางณุชมา  เก้าเอี้ยน 12225  nuchama@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.ศิริกาญจน์  กิตติชยานนท์ 12226  sirikarnk@g.swu.ac.th  

น.ส.อภิวันท์  สิ้มศรีสุข 12229  apiwan@g.swu.ac.th 

นายณัฐกร  ตุ้ยทา 15550 02-649-5156 nattakornt@g.swu.ac.th 

น.ส.ชนกนาถ ทองบุญ 12234  chanoknart@g.swu.ac.th

นายเด่นพิชัย  เลื่อนจันทร์ 15550 02-649-5156 denpichai@g.swu.ac.th  

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

นางวนิดา  หมื่นอักษร 12228  wanidakoe@g.swu.ac.th

น.ส.ชาลิณี  กรแก้ว 12227  chalineek@g.swu.ac.th
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งานบริการการศึกษา      

น.ส.วรรณิภา  ญาติเสมอ 12232  wannipay@g.swu.ac.th

น.ส.วิชุตา  อดุลย์วัฒนกุล 15550 02-649-5156 wichutaa@swu.ac.th 

น.ส.ชุตินันท์  มุ่งการนา 12233  chutinunm@swu.ac.th

น.ส.วัชรียา   อารุณ 12230  watchareeya@swu.ac.th

น.ส.สุพัตรา  มงคลบัณฑิต 12231  suphattra@g.swu.ac.th 

น.ส.นวดี  อนุเคราะห์กุล 15550 02-649-5156 nawadee@g.swu.ac.th 

สาขาเศรษฐศาสตร์

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์     

อ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท   adulsu@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ชมพูนุท  โกสลากร   เพิ่มพูนวิวัฒน์   chompoonuh@swu.ac.th

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล   jirawatj@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล   saree@swu.ac.th 

ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล   ravipan@g.swu.ac.th 

อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย   thipwi@swu.ac.th 

ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร   ratchapan@swu.ac.th 

อ.ดร.TAM BUI THI MINH   buithiminh@swu.ac.th 

อ.ดร.วรรณสินท์  สัตยานุวัตร์   wanasin@swu.ac.th 

ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม   nantaratt @swu.ac.th 

อ.ดร.พีระ   ตั้งธรรมรักษ์   peerat@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐญา   ประไพพานิช   nattayapr@g.swu.ac.th 

อ.สุทธิดา พลายงาม   sutidap@g.swu.ac.th





คณะสังคมศาสตร์
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คณะสังคมศาสตร์     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-258-4116     

สำานักงานคณบดี ชั้น 3 อาคาร 11

โทรสาร  02-664-4214      

สำานักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล  (ส่วนคณะสังคมศาสตร์)  

โทรสาร 02-664-4215        

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 15533 02-649-5150 cholvit@swu.ac.th 

เลขานุการคณบดีคณะสังคมศาสตร์     

นางสรญา  สวนสมัย 11743  sorayas@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

อ.ดร.ล่ำาสัน  เลิศกูลประหยัด 11738  lamson@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา     

รศ.ผจงศักดิ์   หมวดสง  11739  pajongsa@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้      

ผศ.กัลยาณี  กุลชัย 15540 02-649-5152 kalyanee@swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     

อ.ดร.ธันนิกานต์  ชยันตราคม 15570 02-649-5162 tannikarn@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     

ผศ.ดร.ศิริพร  ดาบเพชร 11761  sdabphet@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์     

อ.ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย 15540 02-649-5152 pakornm@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     

อ.จิตอุษา  ขันทอง   11751  jitusa@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน     

อ.ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์ 11762  nathaporn@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์     

อ.ดร.จิราพร  ตรีวิเศษศร 15566 02-649-5160 jirapornt@swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      

อ.ดร.ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์ 15585 02-649-5166 sipim@swu.ac.th 
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ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์     

น.ส.ศุภรดา  เต็มภัทรกุล 11715  kanyapha@swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ     

น.ส.อัญญ์ชิสา  ภัทรศิริวรัชยา 11777  praneem@swu.ac.th

งานสารบรรณ     

น.ส.ณัฐณิชา  พิมพ์นนท์ 11733  natticha@swu.ac.th 

นางสรญา  สวนสมัย 11743   sorayas @swu.ac.th

งานการเจ้าหน้าที ่     

นายปิยะพงษ์    ปิ่นวีระ 11730  piyapong@swu.ac.th 

น.ส.กัญญาภัค  ชุมสกุล 11742    kunyapak@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ     

งานการเงินและบัญช ี     

นางสมทรง  แสงอุทัย 11716  somsongk@swu.ac.th

นายประวิทย์  ปารวัณอาภาภัทร 11717  prawituv@swu.ac.th 

นายชลัช  ฉันทะวิริยะกิจ 11718  charat@swu.ac.th 

งานพัสดุ     

น.ส.รัศมี  ศรีสุข 11719  ratsami@swu.ac.th 

นายเอกชัย  มณีนารถ   11720  ekkachaim@swu.ac.th

งานนโยบายและแผน     

น.ส.หทัยรัตน์  จันทร์มุกดา 11736  hathairatj@swu.ac.th 

นายสุรพงษ์  ทรงเดช 11729  surpong@swu.ac.th 

นายอนุพนธ์  คำาปัน 11724  anupon@swu.ac.th 

น.ส.ณันธภัท  พรมดวง 11737  aungsadan@swu.ac.th

น.ส.วราภรณ์  สุดอ่อง 11737  warapornsud@swu.ac.th

งานบริการการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา     

น.ส.นนทพร  มีศิริ 11722  nonthaporn@swu.ac.th

งานวิชาการ     

นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์ 11725  benjamaskh@swu.ac.th

งานกิจการนิสิต     

น.ส.สินินาฏ  ตรีเพ็ชร์ 11727  sininard@swu.ac.th 
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งานบริการชุมชน     

น.ส.อำาภารัตน์  นวลทอง 11728  amparat@swu.ac.th

งานโสตทัศนูปกรณ ์     

นายกฤษณะ  แก้วสายทับ                       11723  kritsana@swu.ac.th 

นายชนะพงศ์  กะมะรินทร์  11723  chanapong@swu.ac.th

งานคอมพิวเตอร ์     

นายศิริ  คลี่ดอนยอ 11726  sirik@swu.ac.th 

งานถ่ายเอกสาร โรเนียว และดิจิตอล     

นายสมศักดิ์  หมื่นพันธ์ 11732  somsakme@swu.ac.th

งานอาคารสถานที ่     

นายสมาน  กะมะรินทร์ 11731  samarnk@swu.ac.th

งานยานพาหนะ     

นายประเสริฐ  จันทร์พิมี 11734  prasertc@swu.ac.th 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ

โทรศัพท์  02-649-5144, 02-649-5167     

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ     

รศ.ดร.ณักษ์  กุลิสร์ 15500 02-649-5143    

 15501  02-649-5145 aphirak@swu.ac.th 

รศ.ผจงศักดิ์   หมวดสง  11739  pajongsa@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี  อนันตอัครกุล 15500  02-649-5143 aubsorn@swu.ac.th 

ผศ.ภัทราพร  จิตสร้างบุญ 15501 02-649-5145 suwanee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา 15500 02-649-5143 piyada@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์  มงคล 15501 02-649-5145 kulachet@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล 15500 02-649-5143 thitinanc@swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ 15500 02-649-5143 nattaya@swu.ac.th 

อ.ดร.วรินทรา  ศิริสุทธิกุล 15501 02-649-5145 varintra@swu.ac.th 

อ.ดร.ศุภิณญา  ญาณสมบูรณ์ 15500 02-649-5143 supinyad@swu.ac.th 

อ.ดร.ล่ำาสัน    เลิศกูลประหยัด 11738  lamson@swu.ac.th 

อ.ดร.กัลยกิตติ์  กีรติอังกูร 15501 02-649-5145 kanyakit@swu.ac.th 

อ.ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล 15501 02-649-5145 santit@swu.ac.th 

อ.ดร.อัจฉรียา  ศักดิ์นรงค์ 15500 02-649-5143 atchareeyas@swu.ac.th
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ผศ.ดร.ชวัลลักษณ์  คุณาธิกรกิจ 15501 02-649-5145 shawanluck@swu.ac.th 

อ.ดร.ญาณพล  แสงสันต์ 15501 02-649-5145 yanapol@swu.ac.th 

ผศ.ดร.จิโรจน์  บุรณศิริ 15501 02-649-5145 jiroj@swu.ac.th 

อ.ดร.วรินรำาไพ  รุ่งเรืองจิตต ์ 15501 02-649-5145 warinrampai@swu.ac.th

อ.ดร.อินทกะ  พิริยะกุล 15501 02-649-5145 intaka@swu.ac.th 

อ.ดร.เศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ์ 15500 02-649-5143 sedtawat@swu.ac.th

อ.ดร.วสันต์  สกุลกิจกาญจน์ 15501 02-649-5145 wasan@swu.ac.th

อ.จิตอุษา  ขันทอง   11751  jitusa@swu.ac.th 

โทรศัพท์  02-169-1014    

อ.ดร.พิชญากร  ริชเตอร์ 11770    

ผศ.อิสรีย์  กานต์เรืองศิริ       11770  petcharat@swu.ac.th 

อ.ดร.ไพบูลย์  อาชารุ่งโรจน์     11770  paiboona@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน           11770  tanapoom@swu.ac.th

อ.นาฏอนงค์  นามบุดดี       11770  nartanong@swu.ac.th 

อ.รสิตา  สังข์บุญนาค            11770  supaporns@swu.ac.th 

อ.ดร.กวีพงษ์  เลิศวัชรา 15500 02-649-5143 kaveepong@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา ชั้น 6 15501 02-649-5145   

โทรศัพท์  02-169-1018     

น.ส.กมลทิพย์  ประสิทธิ์นราพันธุ์ 11746  kamontip@swu.ac.th 

นายวิฑูร  หรรษา 11747  witun@swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  แก้วสุวรรณ์ 11748  sawitreeke@swu.ac.th

น.ส.ปฤษณา    ทิพย์สุวรรณ 11749  prisaha@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่โครงการ MBA ชั้น 7       

โทรศัพท์  02-169-1014     

น.ส.อัญญ์ชิสา  ภัทรศิริวรัชยา 11753  praneem@swu.ac.th 

น.ส.สุภาวดี   หว่างเจริญศักดิ์ 11754  supawadeew@swu.ac.th

น.ส.ศิรรัตน์  จิตรนพรัตน์ 11755  sirarut@swu.ac.th 

น.ส.ปุณยนุช  เรือนโนวา 11756  punyanut@swu.ac.th 

นายจีระบุญ  รอดกร 11757  jeraboon@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา ชั้น 10       

โทรศัพท์  02-169-1014     
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น.ส.ประพรรณ  ดวงเพ็ชร 11770  prapun@swu.ac.th 

ภาควิชาภูมิศาสตร์

โทรศัพท์  02-649-5144, 02-649-5167      

โทรสาร  02-649-5152     

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์     

อ.ดร.สถาพร  มนต์ประภัสสร 11764  sathaporn@swu.ac.th 

รศ.ดร.วิชัย     พันธนะหิรัญ 11768  wichaip@swu.ac.th 

ผศ.สิริพร  เกรียงไกรเพชร 11767  siripornk@swu.ac.th 

ผศ.กัลยาณี      กุลชัย 15540 02-649-5152 kalyanee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.เศวตฉัตร  ศรีสุรัตน์ 15540  02-649-5152 sawettac@swu.ac.th 

อ.ดร.สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล 15540 02-649-5152 sutatip@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา 15540 02-649-5152 sureepornn@swu.ac.th 

อ.ดร.ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ 11766  teerawate@swu.ac.th 

อ.ดร.ปกรณ์   เมฆแสงสวย 15540 02-649-5152 pakornm@swu.ac.th

อ.ชูเดช    โลศิริ 15540 02-649-5152 chudech@swu.ac.th 

อ.ชมชนก  เลี้ยงวัณพร 11769  chomchanok@swu.ac.th

อ.ดร.อสมาภรณ์  สิทธิ 11765  asamaporn@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา     

น.ส.รัชนี     ศรีวรรณะ 11765   ratchanees@swu.ac.th

น.ส.เอมอร  น้อยประดิษฐ์ 11765   aimon@swu.ac.th 

ภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์  02-649-5144, 02-649-5167 

โทรสาร  02-649-5160     

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     

อ.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล 11759  piyanardu@swu.ac.th

รศ.ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ 15566  02-649-5160 chakrit@swu.ac.th

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์ 11758  sawitri@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศิริพร  ดาบเพชร 11761  sdabphet@swu.ac.th 

อ.ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์ 11762  nathaporn@swu.ac.th 

อ.ดร.ธิกานต์   ศรีนารา 15566  02-649-5160 thikan@swu.ac.th 

อ.ดร.ชาติชาย  มุกสง 11763  chatichai@swu.ac.th 
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ผศ.ดร.โดม     ไกรปกรณ์ 15566  02-649-5160 dome@swu.ac.th 

อ.ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ 11760  catthiyakorn@swu.ac.th

อ.ดร.จิราพร  ตรีวิเศษศร 15566  02-649-5160 jirapornt@swu.ac.th 

อ.พรพรรณ  โปร่งจิตร 15566  02-649-5160 pornpan@swu.ac.th 

อ.สัญญา  ชีวะประเสริฐ 15566  02-649-5160 sanyache@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา     

น.ส.เบญจวรรณ  สว่างคง 15566  02-649-5160 benjawans@swu.ac.th 

นายณัฐพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา 15566  02-649-5160 nattapol@swu.ac.th 

ภาควิชาสังคมวิทยา

โทรศัพท์  02-649-5144, 02-649-5167      

โทรสาร  02-664-4214     

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา     

ผศ.ดร.หทัยรัตน์  บุณโยปัษฎัมภ์ 15570 02-649-5162 hathairat@swu.ac.th 

รศ.ดร.พัชรี     ศรีสังข์ 15570 02-649-5162 patchare@swu.ac.th 

รศ.ดร.จารุวรรณ  ขำาเพชร 15570 02-649-5162 jaruwank@swu.ac.th 

รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ 15533 02-649-5150 cholvit@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ดลฤดี   สุวรรณคีรี 15570 02-649-5162 donrudee@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ไพรัช      บวรสมพงษ์ 15570 02-649-5162 pairatb@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ชญานิศวร์  โคโนะ 15570 02-649-5162 shayanisnwa@swu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์    ไสยสมบัติ 15570 02-649-5162 petcharatsa@swu.ac.th 

อ.ดร.ธันนิกานต์   ชยันตราคม 15570 02-649-5162 tannikarn@swu.ac.th 

อ.สิริภา  สงเคราะห์ 15570 02-649-5162 siripa@swu.ac.th 

อ.ดร.อัญชลี   สุขในสิทธิ์ 15570 02-649-5162 anchaleesu@swu.ac.th 

อ.อชิระ  อุตมาน 15570 02-649-5162 achirau@swu.ac.th 

อ.ปวินญาพัฒน์  วรพันธ์ 15570 02-649-5162 pawinyaphat@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา     

นายนพดล  ช่วยอุปการ 11744  noppadonc@swu.ac.th 

น.ส.อริสรา  นิ่มประเสริฐ 11745  arissaran@swu.ac.th 

ภาควิชารัฐศาสตร์

โทรสาร 02-259-8987     
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หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์     

อ.ดร.มาโนชญ์  อารีย์ 11771  manocha@swu.ac.th 

ศ.ดร.วรพิทย์  มีมาก 11772  vorapit@swu.ac.th 

ผศ.ดร.จุลศักดิ์  ชาญณรงค์ 11776  chulasak@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์  นักฟ้อน 11776  preechayan@swu.ac.th

อ.ดร.กัลยา   แซ่อั้ง 11774  kanyas@swu.ac.th 

อ.ดร.จิรภา  พฤกษ์พาดี 11776  jirapap@swu.ac.th 

อ.ดร.ประพีร์  อภิชาติสกล 11776  prapee@swu.ac.th 

อ.ดร.ศิพิมพ์   ศรบัลลังก์ 11776  sipim@swu.ac.th 

อ.รุ้งฉาย  เย็นสบาย 11776  rungchai@swu.ac.th

เจ้าหน้าที่ภาควิชา     

น.ส.พนิดา  ตาลอำาไพ 11775   panidat@swu.ac.th 

น.ส.อัมพร  ล้วนทอง 11776  ampornl@swu.ac.th

 15585 02-649-5166   

รปภ. ชั้น 1  อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 15502 02-649-5146



บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
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บัณฑิตวิทยาลัย      

โทรศัพท์อัตโนมัติ   02-649-5000     

โทรสาร   02-260-0132     

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล 15618 02-649-5061 chatchaie@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน       

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 15618 02-649-5061 sittipongw@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       

อ.ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์ 12429  sujittras@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์      

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์    chompoonuh@swu.ac.th

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

นางศิริศศิธร  กัญโส 15618 02-649-5061 sirisasi@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ/งานทุนและวิจัย

นางสมใจ  บินยูซบ 15644 02-649-5062 somjaib@swu.ac.th 

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 จันทร์เขียว 15644 02-649-5062 aorathai@g.swu.ac.th  

น.ส.วรรษา  รชตะบริรักษ์ 15644 02-649-5062    

งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา      

นางลำาใย  กรีหิรัญ 15646 02-649-5063 lamyai@swu.ac.th  

งานวิชาการ 15646     

รับนิสิตใหม่      

น.ส.อาภัสรา สังขวาสี 12428  arpassara@swu.ac.th  

งานทะเบียน      

นายสมพร  หัตถะกอง                         12429  sompornh@swu.ac.th  

งานระบบ I - Thesis      

นายชัยรัตน์  รอดเคราะห์                    12427  chairat@swu.ac.th  

งานจบการศึกษา      

น.ส.มลวรีย์  ไตรธนาอังกูร              15730 02-649-5067 molvaree@g.swu.ac.th  
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งานบทความวิจัย      

นายศรัณย์  เจียระไน                       12430     

งานโสตทัศนูปกรณ์และบัตรประจำาตัวนิสิต      

น.ส.ปฐณีย์  วัฒนกุล 12431  pattaneew@g.swu.ac.th  

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

น.ส.วัชราภรณ์  อักษรแหลม  15731   watcharaporna@swu.ac.th 

งานการเงิน      

นางสุภาภรณ์  วงษ์ทน 15731   suphaphorn@swu.ac.th  

งานพัสดุ      

นางสุขกมล  ธีรศักดิ์ 15664 02-649-5064 sukkamon@swu.ac.th  

คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.นพ.มนตรี  อุดมเพทายกุล 15417  02-649-5060 montri@swu.ac.th  

  02-649-5922    

MR.SIMON MCIVER 12413  simonm@swu.ac.th  

สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ

หลักสูตรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ประธานหลักสูตรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร      

ผศ.ดร.มารุต พัฒผล  12417  marutp@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี 12420  danulada@swu.ac.th 

อ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด 12423  khanitthas@swu.ac.th 

อ.ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 15698 02-649-5065 waiyawut@swu.ac.th  

อ.ดร.ชัยยุทธ  กลีบบัว 12422  chaiyut@swu.ac.th  

หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์

ประธานหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์      

อ.ดร.กิตติกร  สันคติประภา  12421  kittikorns@swu.ac.th  

อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม 12425  pharichai@swu.ac.th  

หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์

ประธานหลักสูตรปร.ด.จิตวิทยาประยุกต์      

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา    dusadee@swu.ac.th  
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ประธานหลักสูตร ศศ.ม.จิตวิทยาประยุกต์      

ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำาแหง    ungsinun@g.swu.ac.th 

อ.ดร.อมราพร สุรการ 12415  amaraporns@swu.ac.th  

อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 12424  nanchatsan@swu.ac.th  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ชั้น 3)

โทรศัพท์   02-204-1000     

ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย ์      

อ.ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา   12438  jitra@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที ่      

นางนันทนา  วงศ์หาญ 12438     

อาคาร 14  ชั้น 2 15438     

ห้องโครงการภาษาอังกฤษ

หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษ      

ผศ.ญาณิสา บูรณะชัยทวี  12418   yanisa@swu.ac.th  

เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการฯ/สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ

นายอัครพล  เลิศจุฬาลักษณ์ 15644 02-649-5062
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์อัตโนมัติ  02-259-2343      

โทรสาร  02-259-2344     

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม       

ผศ.ดร.นพดล     อินทร์จันทร์ 11252   noppadoli@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

อ.ดร.ปรวัน  แพทยานนท์ 11253  porawanp@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย      

อ.ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร 11255  saowaluck@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ      

ผศ.ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต 11254  srirath@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ     

อ.ดร.จารุวัส  หนูทอง 11257  jaruwat@swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต      

อ.ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ 11256  rinboon@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ      

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์   nathita@swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตศึกษา      

อ.ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล   yanawuti@swu.ac.th  

สำานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โทรศัพท์  02-259-2343     

โทรสาร  02-259-2344     

สำานักงานคณบดี/คณาจารย ์ 11251     

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม     

นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ 11261  choompol@swu.ac.th  

เลขาสำานักงานคณบดี      

น.ส.อุบลวรรณ  บุญบำารุง 11262  ubonwanb@swu.ac.th 

หัวหน้างานบริหารธุรการ/งานประกันคุณภาพการศึกษา     

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัญญา  สังสระน้อย 11267  sukunyasu@swu.ac.th  
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งานสารบรรณ      

น.ส.สุรี  สายจรูญ 11251  sureesa@swu.ac.th  

งานบุคคล      

น.ส.ณัฐธิดา จิตรบรรจง 11251  nuttidaj@swu.ac.th  

น.ส.ยลรวี ฉัตรศิริเวช 11251     

หัวหน้างานคลังและพัสดุ      

น.ส.วิรงรอง  ว่องวิทย์ 11264  wirungrong@swu.ac.th  

งานพัสดุ      

นายสาวิทธิ์  ปัญญาสิทธิ 11263  sawit@swu.ac.th  

นายสุทธิรักษ์ พรรณโภชน์ 11263     

งานคลัง      

น.ส.จิตภาพร  เกษประดิษฐ์ 11273  jitpaporn@g.swu.ac.th  

นายภาคภูมิ ไล 11273  pakpooml@swu.ac.th  

งานคอมพิวเตอร ์      

น.ส.ขนิษฐา แสงอ่อน 11271  kanitthas@swu.ac.th  

นายสุกฤษฏิ์ สุวรรณทัต 11271     

งานโสตทัศนูปกรณ ์      

นายสิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล 11271  sittipat@swu.ac.th 

นายณภัทร  สุบรรณพงษ์ 11271  napatsu@swu.ac.th  

งานอาคารและสถานที่      

นายธีรพงษ์  บุตรวงศ์ 11271     

หัวหน้างานบริการการศึกษา       

น.ส.สุธาดา  นุกูลวุฒิโอภาส 11270  chuleeporn@swu.ac.th  

งานวิชาการ      

น.ส.สุจิตรา พุ่มพึ่ง 11270     

งานวิชาการและวิจัย      

น.ส.ณัฐนันท์  สุวงค์ษา 11269  nattanan@swu.ac.th  

งานแผน      

น.ส.ชิดานันท์  บุญสิทธิ์ 11267     

งานกิจการนิสิต      

น.ส.เพียงออ  ศรแก้ว 11266  piang-or @swu.ac.th  
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งานบริการวิชาการและโครงการ      

น.ส.ณัฐณิชาภรณ์  นวนคำา 11266     

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร

หัวหน้าสาขานวัตกรรมการสื่อสาร      

อ.อภิรพี  เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ 11274  apirapee@swu.ac.th 

รศ.ดร.ณัฐกฤตย์  ดิฐวิรุฬห์ 11274  nattakrit@swu.ac.th 

ผศ.ดร.กฤชณัท  แสนทวี 11274  kritchanat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต 11274  srirath@swu.ac.th  

อ.ดร.ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์ 11274  phatthira@swu.ac.th 

อ.ดร.ปรัชญา  เปี่ยมการุณ 11274  prachaya@g.swu.ac.th  

อ.ยุคลวัชร์  ภักดีจักริวุฒิ์ 11274  yukolwat@swu.ac.th 

อ.กิติศักดิ์  เยาวนานนท์ 11274  kitisak@swu.ac.th  

อ.ชนญญา  ชัยวงศ์โรจน์ 11274  chanonya@swu.ac.th 

อ.ชัชฎา  อัครศรีวร นากาโอคะ 11274  chatchada@swu.ac.th  

อ.ดร.ศศิธร  ยุวโกศล 11274  sasithony@swu.ac.th  

อ.ณทิตา  ทรัพย์สินวิวัฒน์ 11274  nathita@swu.ac.th  

สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์

หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์     

อ.อรรถศิษฐ์  พัฒนะศิริ 11260  attasitp@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ประมา  ศาสตระรุจิ 11260  prama@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ฐะนุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ 11260  thanupong@swu.ac.th 

อ.ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร 11260  saowaluck@g.swu.ac.th 

อ.พัชราภรณ์  วรโชติกำาจร 11260  patcharaporn@swu.ac.th 

อ.อัญชนา  กลิ่นเทียน 11260  unchana@swu.ac.th  

อ.สิทธิชัย  วรโชติกำาจร 11260  sittichaiw@swu.ac.th 

อ.วรรณวรุณ  ตั้งเจริญ 11260  wonwaroon@swu.ac.th  

อ.ดร.วีระนันท์  คำานึงวุฒ ิ 11260  weeranan@swu.ac.th 

อ.วรรณยศ  บุญเพิ่ม 11260  wannayos@swu.ac.th 

อ.ฉัตรเมือง  เผ่ามานะเจริญ 11260  chatmuang@swu.ac.th 

อ.เอกลักษณ์  โภคทรัพย์ไพบูลย์ 11260  akekalak@swu.ac.th  

อ.ปริญญ์  โสภา 11270  prin@swu.ac.th 
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อ.ญาณวุฒิ  เศวตธิติกุล 11260  yanawuti@swu.ac.th 

อ.ดร.เบญจวรรณ  อารักษ์การุณ 11260  benjawanar@swu.ac.th 

อ.ศรันถ์ ศิริสุนทร 11260  saransi@swu.ac.th 

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล      

อ.ดร.หม่อมหลวงอุสุมา  สุขสวัสดิ์ 11258  usuma@swu.ac.th 

ผศ.ดร.สามมิติ  สุขบรรจง 11258  sammiti@swu.ac.th 

อ.ดร.พิชัยวัฒน์  แสงประพาฬ 11258  pichaiwat@swu.ac.th 

อ.อธิป  เตชะพงศธร 11258  athip@swu.ac.th 

อ.ธิมาพร  ธัญญเฉลิม 11258  timaporn@swu.ac.th 

อ.สามินี  รัตนยงค์ไพโรจน์ 11258  saminee@swu.ac.th 

อ.ภัทรนันท์  ไวทยะสิน 11258  pattaranun@swu.ac.th 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ      

อ.ปิลันลน์  ปุณญประภา   pilan@swu.ac.th
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วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-260-2067     

โทรสาร  02-260-2068     

โทรศัพท์  02-259-4754-5 

ต่อด้วยหมายเลข 3 ตัว     

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน     

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 12652  kanda@g.swu.ac.th 

โทรศัพท์  02-259-4752     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      

ผศ.ดร.สิรินันท์  พงศ์เมธีกุล 12657  sirinunp@g.swu.ac.th  

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิเทศสัมพันธ์      

อ.ดร.ศุทธนุช  วิริยะพินิจ 11288  sutthanuch@g.swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      

อ.ธนากร  ทองประยูร 12661  thanakorn@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต      

อ.จักรี กษัตรีย์ 11305  chakri@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ      

อ.กริช  ราชประสิทธิ์ 12152  krich@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ      

อ.แจ่มจำารัส ดีพร้อม 11304  jamjumrat@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      

อ.ดร.ศรัญญิการ์   สรรค์ศุภกิจ 12659  sarunyikha@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      

อ.วชิรพงษ์  แหยมตุ้ย 12161  wachirapong@g.swu.ac.th  

สำานักงานคณบดี

ผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

น.ส.เนตรดาว  ณ พัทลุง ต่อ 404  natedaow@g.swu.ac.th  

 11285     

งานบริหารและธุรการ

น.ส.ชุติกาญจน์  จิตรวีวงศ์ ต่อ 408  tawin@g.swu.ac.th  

 11284     
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น.ส.อุบลรัตน์  คมจิตร 12150  ubolratk@swu.ac.th 

นายภัคชนัญ  ข่ายทอง 12656  phakchanan@g.swu.ac.th

น.ส.กษิดิศ   มณฑาทิพย์ 11289  kasidit@g.swu.ac.th  

 ต่อ 402     

น.ส.อภิชนา  ชราเขต ต่อ 515  apichana@g.swu.ac.th  

 11293     

น.ส.ธัยชนก   ยุวานนท์ 12658     

นายพิลาสพล   พิพัฒน์เขมากร ต่อ 522  pilasphol@g.swu.ac.th  

 12653     

งานคลังและพัสดุ

น.ส.ชลลดา  โชว์พิทธพรชัย ต่อ 406     

 11281  chonladas@g.swu.ac.th  

นายวิชัย  มอและ ต่อ 407  wichaim@g.swu.ac.th  

 11283     

งานบริการการศึกษา

น.ส.ปารนันท์  พิทยาพล 11290  paranant@g.swu.ac.th 

น.ส.วรินทร์พร  สุขเฟื่องฟู 12167  varinporn@g.swu.ac.th  

นายวุฒิชัย  ยั่งยืน ต่อ 517  wuttichai@g.swu.ac.th  

 11292     

นายเสรี  ผลโรจน์ปัญญา ต่อ 516  seri@g.swu.ac.th  

 11295     

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นายชาญุ ลายมืองาม ต่อ 403  chayu@g.swu.ac.th  

 11287     

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทร์แผง 12151  wilailakch@g.swu.ac.th  

สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว

หัวหน้าสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว     

ผศ.ดร.ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ ต่อ 302  panpim@g.swu.ac.th  

 11294     

Aj.Anthony Reardon ต่อ 202  anthony@g.swu.ac.th   

 11300     
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Aj.Kamran Khan ต่อ 203  kamran@swu.ac.th  

 11301     

Aj.David Hammond ต่อ 204  david@g.swu.ac.th   

 11302     

Aj.Yan Zhao  ต่อ 205  yan@swu.ac.th  

 11303     

อ.ดร. พจนีย์  เมืองศิลปศาสตร์   ต่อ 206  potjanee@g.swu.ac.th  

 11286     

อ.จักรี กษัตรีย์ ต่อ 208  chakri@g.swu.ac.th  

 11305     

อ.ดร.ชุติอร ซาวีนี   ต่อ 301  chution@g.swu.ac.th  

 11291     

ผศ.ดร.ปานพิมพ์  เชื้อพลากิจ ต่อ 302  panpim@g.swu.ac.th  

 11294     

อ.ศุทธนุช  วิริยะพินิจ ต่อ 303  sutthanuch@g.swu.ac.th  

 12651     

อ.มาลิน  เดชติศักดิ์ ต่อ 304  malinde@g.swu.ac.th  

 11296     

อ.ธฤษวรรณ อัมพรมหา ต่อ 305  talissawan@g.swu.ac.th  

 11297     

อ.ดร.พองาม แสงรัตน์วัชรา  ต่อ 306  porngarm@g.swu.ac.th  

 11282     

อ.ธนวรรณ วรสิงห์ ต่อ 307  tanawanv@g.swu.ac.th  

 11298     

อ.สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ ต่อ 1010  supotc@g.swu.ac.th  

 11299     

อ.ดร.ศรัญญิการ์   สรรค์ศุภกิจ ต่อ 1004  sarunyikha@g.swu.ac.th 

 12659     

Aj.katherine   park ต่อ 1005   ketherine@g.swu.ac.th  

 12660     
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ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ   อาคาร Learning Tower   ชั้น 11

โทรสาร   02-260-3934     

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ       

น.ส.อุบลรัตน์  คมจิตร 12150  ubolratk@swu.ac.th  

น.ส.วรินทร์พร  สุขเฟื่องฟู 12167  varinporn@g.swu.ac.th  

น.ส.วิไลลักษณ์  จันทร์แผง 12151  wilailakch@g.swu.ac.th

หัวหน้าศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ     

อ.เกรียงไกร  วรรธนะเลาหะ 12166  kriangkrai@g.swu.ac.th

อ.กริช  ราชประสิทธิ์ 12152  krich@g.swu.ac.th 

อ.แจ่มจำารัส  ดีพร้อม 12153  jamjumrat@g.swu.ac.th

อ.อาภาพร  พืชพันธ์ 12154  apaporn@g.swu.ac.th 

อ.เสาวลักษณ์  น่วมสำาราญ 12155  saowalukn@g.swu.ac.th

อ.อุรุวัณณ์  เขาจารี 12156  uruean@g.swu.ac.th

อ.ดร.ศุภณิจ  กุลศิริ 12157  supanit@g.swu.ac.th 

อ.ชื่นจิตต์  อธิวรกุล 12158  chuenjet@g.swu.ac.th

อ.เกรียงไกร  วรรธนะเลาหะ 12159  kriangkrai@g.swu.ac.th

อ.ปัฏฐยา  ปัญญาพร 12160  patthaya@g.swu.ac.th  

อ.วชิรพงษ์  แหยมตุ้ย 12161  wachirapong@g.swu.ac.th

อ.ปนัดดา  ประทุมรัตน์ 12162  panaddap@g.swu.ac.th 

อ.เอกพล  กำาปงซัน 12163  ekapon@g.swu.ac.th  

อ.ทัณฑิกา  หวัง 12164  tuntiga@g.swu.ac.th

อ.ชลิดา  เจนนพกาญจน์  12165  chalida@g.swu.ac.th 

อ.ดร.บุญนัดดา  ชัยนาม 12168  boonnadda@g.swu.ac.th

อ.สุภาพร  กุลสิทธิบูรณ์ 12169  supapornku@g.swu.ac.th 

อ.กรกฤช   มีมงคล 12170  gornkrit@g.swu.ac.th 

อ.พัทรีเซีย วิสเซอร์ 12171  patriciav@g.swu.ac.th

อ.สวรส ใจประสงค์ 12172  sawaros@g.swu.ac.th 

Aj.Alan  Platt 12173   alanp@g.swu.ac.th 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ต่อ 100
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000       

โทรศัพท์/โทรสาร ประสานมิตร  

02-260-2141-2     

โทรศัพท์/โทรสาร องครักษ์   037-395-344     

โทรศัพท์ จังหวัดตาก  055-508-975-6     

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม   

โทรศัพท์  053-268-667     

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย      

รศ.อำานาจ  เย็นสบาย 15920  amnard@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ      

อ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์ 15920  ampawan@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการสื่อสาร      

อ.ดร.ธนกร   ขันทเขตต์ 15920  thanakornk@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิลปวัฒนธรรม     

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์ 15920  manasak@swu.ac.th 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

อ.ปัญญา ไวยบุญญา   panyawa@g.swu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการฝ่ายการจัดการเครือข่ายชุมชน     

อ.ดร.สุวิชาน     พัฒนาไพรวัลย์   suwichan@swu.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      

อ.วรพจน์ วิเศษศิริ   worapotv@swu.ac.th

สำานักงานคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  ประสานมิตร

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-2141-2     

สำานักงานคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย องครักษ์  

โทรศัพท์/โทรสาร  037-395-344     

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานคณบด ี      

อ.ดร.ธนกร   ขันทเขตต์ 15920  thanakornk@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ      

น.ส.ศรจิตตรา ชูอินทร์ 15919  sornjittra@swu.ac.th 

น.ส.นัฏฐา  พานิชสมัย           27391  nuttha@g.swu.ac.th 
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น.ส.สาวิตรี   ตรีนาค 27394  sawitree@g.swu.ac.th 

นายธนประสงค์   อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ 21028 02-649-5643 thanaprasong@g.swu.ac.th  

นายเชฏฐ    เล็กรังส์ 31001  chetl@swu.ac.th  

นายนิรุตต์    คำาลำา 31001  nirut@swu.ac.th  

น.ส.ลลิดา   มูลเชื้อ 31001  lalida@swu.ac.th 

น.ส.วันเพ็ญ ก้านอินทร์ 31001  wanphenk@swu.ac.th  

นายประยูร  เถื่อนทุ่ง 31001  prayoont@swu.ac.th  

จ.ตาก  055 -508-975-6      

น.ส.ศิริวรรณ  มูลใจ   siriwon@swu.ac.th  

นายอนุวัฒน์  ยั่งยืนชีวิต      

จ.เชียงใหม่  053-268-667     

น.ส.สมพร อัศววรการ   somporna@swu.ac.th 

งานคลังและพัสดุ

น.ส.วิรชา วิศวธีรานนท์ 15919  wiracha@swu.ac.th 

น.ส.พรวรินทร์ ทองเมืองหลวง 27393  pornvarin@swu.ac.th 

น.ส.ภัชรี  เขียวสะอาด         27392  phatcharee@g.swu.ac.th 

น.ส.สุปรานี  กิ่งเกตุ 31001  supraneek@swu.ac.th 

จ.ตาก      

น.ส.พิมพา  ใจปันทา        pimpaj@swu.ac.th 

งานบริการการศึกษา

น.ส.ธีร์วรา    สุวรรณศักดิ์ 15919  teewara@swu.ac.th 

น.ส.วรรณาภรณ์   ศรีชูเปี่ยม 21028 02-649-5643 wannaphorn@swu.ac.th 

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม

โทรศัพท์  053-268-667     

รักษาการแทนผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว 

แม่แจ่ม 

นายสิงหา    แซ่ตึ๊ง   singhasa@swu.ac.th 

นายจีรเดช   จานเก่า   jeeradaj@swu.ac.th 

นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ   manut@swu.ac.th 

นายปิยราช  สมบัติ   piyaraj@swu.ac.th 

นายอนันต์ สุขสันต์ฤทัย   anans@swu.ac.th 
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น.ส.ปัทมา   กุออ   pattamaku@swu.ac.th 

น.ส.น้อมจิต ก้อนเขื่อน   normjit@swu.ac.th 

น.ส.ลัดดาวัลย์ มาเมือง   laddawanma@swu.ac.th 

น.ส.พรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย   pornsawans@swu.ac.th 

ศูนย์การจัดการภูมิสังคม

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การจัดการภูมิสังคม    

อ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์ 15920  ampawan@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศิริวรรณ  วิบูลย์มา   siriwanri@swu.ac.th 

อ.พิพัฒน์  นวลอนันต์ 21028 02-649-5643 piphat@swu.ac.th 

อ.ดร.เจนจิรา  หม่องอ้น 27396  jenjira@swu.ac.th 

ผศ.ดร.บุญธิดา   ม่วงศรีเมืองดี 27390  boonthida@swu.ac.th 

อ.ดร.อารมย์  จันทะสอน 27395  aromj@g.swu.ac.th 

ศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม    

อ.ดร.สุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย์   suwichan@swu.ac.th 

อ.ดร.ปนัดดา ลาภเกิน 21028 02-649-5643 panaddal@g.swu.ac.th 

อ.ดร.จรีพร   นาคสัมฤทธิ์ 21028 02-649-5643 jareeporn@swu.ac.th 

อ.ประภัสสร  ยอดสง่า 21028 02-649-5643 prapatsorn@swu.ac.th

อ.ศศิธร  โคสุวรรณ 21028 02-649-5643   อ.ปัญญา 

ไวยบุญญา 21028 02-649-5643 panyawa@g.swu.ac.th 

ศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน    

รศ.อำานาจ  เย็นสบาย 15920  amnard@swu.ac.th 

อ.ดร.ธนกร   ขันทเขตต์ 15920  thanakornk@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สิทธิธรรม  โรหิตะสุข 15919  sittidech@swu.ac.th 

อ.สมศักดิ์       เหมะรักษ์ 15920  somsakhe@swu.ac.th 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม

รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม   

อ.ดร.มนศักดิ์  มหิงษ์ 15920  manasak@swu.ac.th 

อ.ดร.อัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์ 15920  ampawan@swu.ac.th 

อ.วรพจน์ วิเศษศิริ   worapotv@swu.ac.th





สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
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สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000       

โทรสาร  02-259-1822     

ผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย     

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ 11088  pathomthatch@g.swu.ac.th

รองผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย     

ผศ.ดร.อาจรี  ศุภสุธีกุล 11020  ajaree@swu.ac.th  

อ.ดร.ธนาธิป  สุ่มอิ่ม   thanath@swu.ac.th  

สำานักงานผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย    

นางกรอุษา  ศรีสุวรรณ์ 11084  kronusa@g.swu.ac.th  

งานบุคคล      

โทรศัพท์  02-260-1013     

น.ส.ชนัญชิดา  วัฒนสุข 11085  chananchidaw@g.swu.ac.th  

งานพัสดุ      

น.ส.ศิรภัสสร  ดาราวงษ์ 11090  sirapasond@g.swu.ac.th 

งานการเงิน      

นายนวัต  จารุจินดา 11092  nwat@g.swu.ac.th  

งานสื่อโสต      

น.ส.แสงดาว  เดือนแจ่ม 11093  saengdao@g.swu.ac.th  

นายกิตติพิชญ์  อ่อนมิ่ง      

งานธุรการ      

น.ส.กนกวรรณ  ดาอ่ำา 11089     

น.ส.ชริยา  อยู่สาโก      

ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดการวิจัย      

นางจิตรลดา  สมรูป 11018  chitrlada@g.swu.ac.th 

น.ส.รัตนาพร  จิตรนพรัตน์ 11017  rattanapornji@g.swu.ac.th

นางวัชรี  ปัญจพรผล 11019  watchareej@g.swu.ac.th

นายสุทัศนัยน์  ขอมธิดา 11082  sutasanai@g.swu.ac.th 

นายอานัตต์  ปิ่นทอง 11086  anutp@g.swu.ac.th   



181

น.ส.ธิดาวัลย์  โชติวรวรรณ 11096  tidawanc@swu.ac.th  

งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

น.ส.รวีวรรณ  วรรณจันทร์ 11016  raweewan@g.swu.ac.th  

น.ส.จิตชญา  บาลโสง 11094     

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา        

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ 11014  piyachatb@g.swu.ac.th  

งานทรัพย์สินทางปัญญา

น.ส.นิยดา  รุ่งเรืองผล 11015  niyadar@swu.ac.th  

น.ส.พิราวรรณ  ธงสวัสดิ์ 11081  pirawan@g.swu.ac.th  

น.ส.ศรัณย์พร  แนมไสย 11095  saranporn@g.swu.ac.th  

งานวารสาร

นายนิพนธ์  ราชวุฒิ 11091  niponr@g.swu.ac.th  

น.ส.ศศิกรานต์  โลกานิล 11091  sasikarn@swu.ac.th  

น.ส.เกษชล  ก้องสุขิตกุล 11083  ketchol@g.swu.ac.th   

 11087     

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายปกรณ์  แตงเพียร 11013  pakornt@swu.ac.th
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สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-261-2096     

โทรศัพท์ภายในสำานักงาน 15651  02-649 - 5006    

 15625     

 15306     

ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและพิธีการ      

อ.จันทร์ทิพย์    ลิ่มทอง 15006  jantip@swu.ac.th  

ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ      

อ.ดร.ปรารถนา    คงสำาราญ 15969 02-649-5004 prattana@swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      

อ.ดร.ปวัตน์ชัย   สุวรรณคังคะ 12058  pawatchai@g.swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย      

อ.กิติศักดิ์   เยาวนานนท์ 12057  kitisak@swu.ac.th  

สำานักงานผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงาน      

น.ส.อุษณีย์  เล้าเจริญ 12055  ussanee@g.swu.ac.th  

งานการเงิน      

น.ส.อุษณีย์  เล้าเจริญ 12055  ussanee@g.swu.ac.th  

งานพัสดุ      

น.ส.ณิภาภรณ์    ดวงแก้ว 12056  nipaporndu@swu.ac.th  

นายวิวัฑฒน์     สมตน 15651  02-649 - 5006 wiwats@swu.ac.th  

งานแผนพัฒนาคุณภาพองค์การและบุคลากร

นายสุรชัย  ทุหมัด 15651  02-649 - 5006 surachait@swu.ac.th 

น.ส.ณิชาภัทร  จาวิสูตร 15651  02-649 - 5006 nichapat@swu.ac.th  

งานโสตทัศนศึกษา

นายเอกมงคล    แก้วกล่ำา 15625  aekmongkol@swu.ac.th  

งานธุรการและสารบรรณ

น.ส.ภคพร     รัตนโรจนากุล 15625  pakapornr@swu.ac.th  

 15306     
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ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (G23)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย    

นายจาระไน  ไชยโยธา 12063  jaranai@swu.ac.th

งานบริหารโครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย     

นายจาระไน     ไชยโยธา 12063  jaranai@swu.ac.th 

น.ส.ธิศวรรณ    สุริยะพันธ์ 15651  02-649 - 5006 thisawan@swu.ac.th 

งานบริการและจัดการพื้นที่ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย     

นายกฤศณัฏฐ์     ดิลกศิริธนภัทร์ 15651  02-649 - 5006 chackrawudha@swu.ac.th

นายตวัน      รักแผน 15002  tawan@swu.ac.th 

งานสารสนเทศและการสื่อสาร 12063    

ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์   

น.ส.สโรชา  เมฆอรุณ 12065  sarocham@swu.ac.th 

งานบริหารพิพิธภัณฑ์การศึกษาและงานพิพิธภัณฑ์     

น.ส.สโรชา  เมฆอรุณ 12065  sarocham@swu.ac.th

น.ส.พิมนิภา  ทรัพย์วิริยะกุล 12064  pimnipa@swu.ac.th

งานจดหมายเหต ุ     

นายปยุต     ถิระสาโรช 12064  payut@swu.ac.th 

งานพิธีการ     

น.ส.มาลัยพร  เทวะประสิทธิ์พร 12065  malaiporn@swu.ac.th

งานอาคารสถานที ่     

นายสมภพ     จันเพ็ง 12064  sompopj@swu.ac.th

 12065    

อาคารประสานมิตร     

พนักงานรักษาความปลอดภัย 16937
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์     

โทรศัพท์อัตโนมัติ  02-649-5000   

โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-4482   

โทรศัพท์/โทรสาร 02-262-0809     

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์     

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 17600  dusadee@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ     

ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่ 17627  prateep@g.swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู ้     

รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกำาแหง 17624 02-649-5174 ungsinun@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนิสิต     

ผศ.ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ 17626 02-649-5176 narisarap@swu.ac.th

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์     

อ.ดร.นำาชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล 17628 02-649-5177 numchai@g.swu.ac.th

สำานักงานผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-4482 ต่อ 17600    

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์    

นางกานดา  ไทรฟัก 17637  kandak@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ      

น.ส.อัจฉรา  วัฒนรัตน์ 17600  ajchara@g.swu.ac.th 

นางกรรณิการ์  ศรีเกตุ 17611  kannikaso@g.swu.ac.th

งานการเงิน       

โทรศัพท์/โทรสาร  02-262-0809    

น.ส.ศิรินันท์  แสงสิงห์ 15223  sirinans@g.swu.ac.th

น.ส.แสงระวี  ไทยแย้ม 17612    

งานพัสดุ     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-258-4482    

นางกรรณิกา  ทัศนสุวรรณ 17636  kanika@g.swu.ac.th

งานบริการการวิจัยและการศึกษา      

น.ส.พิจิตรา  ธรรมสถิตย์ 17612  pichitra@g.swu.ac.th 

น.ส.กรวิกา   กัปตพล 17634  kornwika@g.swu.ac.th
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งานคอมพิวเตอร ์     

น.ส.วาสนา  วงษ์เพชร 17629 02-649-5178 wassanaw@g.swu.ac.th

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน      

น.ส.จุฑารัตน์  กิตติเขมากร 17629 02-649-5178 jutarat@g.swu.ac.th

งานบุคคล      

นางสุพิมพ์ชนก  กิจสำาเร็จ 17614 02-649-5172 supimchanok@g.swu.ac.th

งานบริการเอกสารทั่วไป      

นางวริน  สว่าง 17638  warin@swu.ac.th 

งานยานพาหนะ      

นายบุญลือ    เชื้อสุข 17601  boonlue@swu.ac.th 

นายประสาร  กรีหิรัญ 17638  prasarn@swu.ac.th 

นายสุรศักดิ์  ไวยเนตร 17601  surasakw@swu.ac.th

งานวิจัย     

น.ส.อุษา  ศรีจินดารัตน์ 17632  usa@swu.ac.th 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์      

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 17631  oraphin@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 17600     

อ.ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ 17600  jarun@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 17600  yuttanac@swu.ac.th

Assistant Professor Dr.Kanu Priya Mohan 17621  kanum@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 15227  kanchanapa@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง  17637  saran@swu.ac.th 

ผศ.ดร.พลเทพ  พูนพล 17637  polthep@swu.ac.th 

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล 17624 02-649-5174 pitchayanee@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ 17625 02-649-5175 thasuk@swu.ac.th 

อ.ดร.สุดารัตน์  ตันติวิวัทน์  15227  sudarattu@swu.ac.th

อ.สิทธิพร  ครามานนท์ 17633  sittipornk@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา 17624 02-649-5174 piyada@swu.ac.th 
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สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา       

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000       

โทรศัพท์  037-395-383-6     

หมายเลขโทรสาร  037-395-387     

โทรศัพท์มือถือ  088-874-3137     

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา     

รศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสุวรรณ 27601  siriyupa@g.swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย      

อ.ดร.ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์   phatthira@g.swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      

อ.อภิธรรม กำาแพงแก้ว   apitham@swu.ac.th 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและสาธิตการสอน     

อ.มานิตา  ศรีสิตานนท์   manitasr@swu.ac.th 

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ      

อ.กฤษฎา ปัญญาวัน   kritsadap@g.swu.ac.th 

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     

อ.ศุภชัย  ศรีนวล   supachais@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายนิเทศ      

รศ.ดารกา  วรรณวนิช      

รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม     

อ.พะเยาว์  ตองแก้ว   payao@swu.ac.th 

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    

นายภคมน   สัมมานุช    phakkamon@swu.ac.th 

สำานักงานผู้อำานวยการ

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการ     

นางกชกร  เพชรัตน์   kachakorn@swu.ac.th 

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนโยบายการศึกษา     

น.ส.พัชนา  อินทรัศมี   phatchana@swu.ac.th 

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ      

นางเรณู  มูลตลาด   renuk@swu.ac.th 
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หัวหน้างานบริการการศึกษา      

น.ส.ขวัญลดา ปลื้มคิด   thidawan@swu.ac.th 

โทรศัพท์หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ      

ผู้อำานวยการสำานักงาน 27607     

งานบริหารและธุรการ 27602     

งานพัสดุ 27603     

งานวิจัย 27604     

งานวิชาการ 27605     

 27611     

งานกิจการนักเรียน 27606     

กลุ่มสาระปฐมวัย

อ.ศิวาภรณ์  ทองรุ่งเรืองชัย    siwapornth@swu.ac.th 

อ.เครือวัลย์   สุรคัมภีรานนท์   cruawan@swu.ac.th 

อ.ทัศนัย     สูงใหญ่   tadsnai@swu.ac.th 

อ.ประนอม พัดทอง   pranomp@swu.ac.th 

อ.ไพลดา    สังข์ทอง   pailada@swu.ac.th 

อ.พจณิชา  ฤกษ์สมุทร   phojnicha@swu.ac.th 

อ.ฐิฏิพร  อุดมคำา   thitipornu@swu.ac.th 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อ.อิศเรศ  สุขชม   isaras@swu.ac.th 

อ.วรฉัตร เด่นสกุลประเสริฐ   worachat@swu.ac.th 

อ.เกวลิน งามพิริยกร   geawalin@swu.ac.th 

อ.จิตรวี อุทุมพร   jitrawee@swu.ac.th 

อ.นิมลพรรณ ชาทองยศ   nimonphan@swu.ac.th 

อ.ชื่นกมล สุริวงษ์   chuenkamol@swu.ac.th 

อ.กนกรัศม์  บุญฉัตรสุรีย์   kanokrad@swu.ac.th 

อ.สิริพงษ์  กาละพงษ์   siripongk@swu.ac.th 

อ.วิเชษฐชาย  กมลสัจจะ   wichetchay@swu.ac.th 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ.ชมพูนุช วุ่นสุวรรณ   chompunat@swu.ac.th 

อ.อรรถพันธ์ กำาธร   athaphan@swu.ac.th 
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อ.วัชพร  แย้มอิ่ม   wachaporn@swu.ac.th  

อ.ณัฐพงษ์  ดู่ขึ่ง   nutthapongb@swu.ac.th 

อ.ศิริพร  พุทไธสงค์   siripornpu@swu.ac.th  

อ.วาสนา  ตระการสุทธิศักดิ์      

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ.ฉัตรพงษ์  มาชอบ   chatpongm@swu.ac.th

อ.นภาศิริ ฤกษนันทน์   napasiri@swu.ac.th 

อ.กนกกาญจน์  ทองประดับ   kanokkarnt@swu.ac.th

อ.ปนิดา   นาจันทัด   panidanac@swu.ac.th

อ.ณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์   nattapont@swu.ac.th 

อ.สุนารี   รอดเจริญ   sunareer@swu.ac.th 

อ.ชัชวิทย์  จำาปา   chatchawit@swu.ac.th 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ.นิรชา อ่ำาประเวทย ์   niracha@swu.ac.th 

อ.ตะวัญญา  พรหมจันทร์   tawanya@swu.ac.th 

อ.ดร.ภิญโญ  วงษ์ทอง   pinyo@swu.ac.th

อ.โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์   potitorn@swu.ac.th 

อ.สมเสมอ ทักษิณ   somsamer@swu.ac.th

อ.ณัฐพร  แถมยิ้ม   nuttaporn@swu.ac.th

อ.สุชานันท์  ศรีแก้ว     

อ.ศิวัช  ปรีเปรม     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.ปิยนุช  รอดอัมพร   piyanuchr@swu.ac.th 

อ.กิตติภา  พุฒศิริ   kittipa@swu.ac.th 

อ.ปิยวรรณ  บุญรอดอยู่   piyawanb@swu.ac.th 

อ.อภิสิทธิ์  คำาส ี   apisit@swu.ac.th 

อ.พรทิพย์  รุ่งเรือง   pornthipr@swu.ac.th 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.อรรควรรธน์ วีระเดโช   aukkawat@swu.ac.th 

อ.หัฎฐ์ไชย  โพคาวัฒนะ   hattachai@swu.ac.th 

อ.ศุภกิจ   คำาภิรมย ์   supakitk@swu.ac.th
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อ.ติณณภพ  มาลาพุด     

อ.เอกพล  ถาวรเจริญ     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อ.อาฟันดี   มะแซสาอิ   afundee@swu.ac.th 

อ.จักรพงษ์  สมพร   chakkrapong@swu.ac.th

อ.ประสิทธิ์ ตึกขาว   prasitt@swu.ac.th 

อ.ทัศนีย์       กรัณฑรัตน์   thatsarat@swu.ac.th

อ.เสกสรรค์   ชาทองยศ   seksanc@swu.ac.th 

อ.วีรวัฒน์    เสนจันทร์ฒิไชย   veerawat@swu.ac.th

อ.นันตญา     ทวีพงษ์     

อ.อัครเทพ  อัคคีเดช     

อ.กิตติศักดิ์  ทัศนสุวรรณ     

อ.ศุภพงษ์  ศิริมัย     

อ.สุทธภพ  ศรีอักขรกุล     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ.ณัฐณิชา  โสภาลดาวัลย์   natnicha@swu.ac.th 

อ.พิมพ์พัชร พรสวรรค์   pimpatchara@swu.ac.th

อ.สิรินทรา  วีระเดโช   sirintra@swu.ac.th

อ.มณีกาญจน์  เทียมเมือง     

อ.ฑณาคุณ  ธนะขว้าง     

แนะแนว

อ.สุภกร  ทวกอ่อน     

ผู้ประสานงานอาจารย์ชาวต่างชาติ     

นายอนิรุทธ์  ศรีเถื่อน     

ฝ่ายสนับสนุนสถาบัน

นายวรรธนะ นาฑี   watthana@swu.ac.th 

น.ส.ศิริประไพ ลาภา   siriprapai@swu.ac.th 

น.ส.ดวงพร สุธาสิโนบล   doungporn@swu.ac.th 

นายสิรภพ  สมิงชัย   siraphob@swu.ac.th 

น.ส.ชนนิกานต์ ยังดี   chonnikan@swu.ac.th

นางหัษฎากร  พ่วงบุญปลูก   hasadakorn@swu.ac.th
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น.ส.กานดา คล้ายวงผึ้ง   kandakl@swu.ac.th 

น.ส.กาญจนา แป้นแก้ว   kanjanapae@swu.ac.th 

นายธรรมิก ขันทอง   thammik@swu.ac.th 

น.ส.ศศิพิมพ์  พุ่มพิมล   sasipim@swu.ac.th 

นายธนกฤต  กุมภวัลย์   tanakit@swu.ac.th 

น.ส.ละเมี้ยน  ภมรนาค   lamaen@swu.ac.th 

น.ส.สุมณทา  พันธ์วัฒนะ   sumontap@swu.ac.th

น.ส.เนาวรัตน์  รัศมี     

น.ส.พรรณราย  ไทยขำา     

น.ส.สุภาวรรณ  ไข่แก้ว     

น.ส.ปุณยนุช  ทองคำาใส       



สำานักคอมพิวเตอร์

สำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

สำานักนวัตกรรมการเรียนรู้

สำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สำานักหอสมุดกลาง
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สำานักคอมพิวเตอร ์    

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000    

โทรสาร 02-259-2217    

โทรศัพท์ 02-258-1260 (สายตรง)    

ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์    

ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร 15070 02-649-5192 somphop@g.swu.ac.th

 27415 02-649-5194  

เลขานุการผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์    

น.ส.วณิชยา   ทองสมนึก 17978 02-649-5702 wanitchayat@g.swu.ac.th

รองผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์    

 15072 02-649-5707  

 17951   

 27415 02-649-5194  

 17990 02-649-5195  

สำานักงานผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์     

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร ์    

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช 15071 02-649-5189 patcha@g.swu.ac.th

งานการเงินและบัญชี 15074 02-649-5190  

(นักวิชาการเงินและบัญชี) 17981    

นางชูศรี เชาวนารมย์ 17982   chusric@g.swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ 15073 02-649-5708  

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง 17983   karunrut@g.swu.ac.th

น.ส.จุฬารัตน์ จำาชาต ิ 17984  jularatj@g.swu.ac.th

งานบุคคลและสวัสดิการ 15067 02-649-5187  

(บุคลากร) 15067 02-649-5187  

น.ส.นฤดี สุขลำ้า 17980 02-649-5992 naruedee@g.swu.ac.th

งานบริการวิชาการ 15076 02-649-5191  

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล 15076 02-649-5191 danaim@g.swu.ac.th

น.ส.จิตติมา ช่างไม้ 15048 02-649-5704 jittimac@g.swu.ac.th
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งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ    

น.ส.วณิชยา   ทองสมนึก 17978 02-649-5702 wanitchayat@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน 15068 02-649-5188  

น.ส.สุพัชชา สีเสวก 15068 02-649-5188 supatchas@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ 15069 02-649-5706  

นางวรรณี สมบุญประเสริฐ 15069 02-649-5706 wanneeso@g.swu.ac.th

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ    

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ    

นายสันติ สุขยานันท์ 15053 02-649-5705 santi@g.swu.ac.th

งานเคาน์เตอร์บริการห้องปฏิบัติการและบริการ 15054 02-649-5698  

งานให้คำาปรึกษา CC Help Desk 15045 02-649-5185  

งานปฏิบัติการและบริการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ 15045 02-649-5185  

นายอุดร วงษ์ไทย 17988  udorn@g.swu.ac.th

นายถาวร หงษ์ทอง 17987 02-649-5703 tavorn@g.swu.ac.th

นายสมภพ ศรีเอียง 17989  02-649-5999 sompob@g.swu.ac.th

นายเอนกวิทย์ พลรบ 17947  anekwit@g.swu.ac.th

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    

หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 17994  prakitl@g.swu.ac.th

งานบริการเครือข่าย 15030   

 15032 02-649-5697  

นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 17994  prakitl@g.swu.ac.th

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ 17998 02-649-5998 mahuttha@g.swu.ac.th

น.ส.ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม 17961 02-649-5995 tunyaton@g.swu.ac.th

น.ส.สุธิสา แจ่มสุข 17986  suthisa@g.swu.ac.th

นายจักรพันธ์ อินสุด 17986  chakkaphan@g.swu.ac.th

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข 17996 02-649-5996 pongtipn@g.swu.ac.th 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ    

หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ    

น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 17976 02-649-5943 phorntip@g.swu.ac.th
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การใช้งานระบบ SUPREME และสารสนเทศอ่ืนๆ 15024 02-649-5696  

น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ 17976 02-649-5943 phorntip@g.swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล 17971  amornratu@g.swu.ac.th

น.ส.วันทนา ผ่องภักต์ 15025 02-649-5918 wantanap@g.swu.ac.th

 17967   

นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ 17969  pavarudh@g.swu.ac.th

การใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) 15023 02-649-5701  

น.ส.วิลาวัลย์  บัวขำา 15047 02-649-5193 wilawan@g.swu.ac.th

น.ส.มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ 17966  montalee@g.swu.ac.th

น.ส.ฐิตาภา จิโสะ 17970  titapa@g.swu.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา    

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา    

น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 17977 02-649-5944 suwimon@g.swu.ac.th

การใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน www และ e-learning    

น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล 17977 02-649-5944 suwimon@g.swu.ac.th

นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง  15052 02-649-5937 chaiwatc@g.swu.ac.th

นายปวริศร เมธานันท์ 15044 02-649-5993 pawarit@g.swu.ac.th

นายภัทรชัย ไชยมงคล 17972  phattarachai@g.swu.ac.th

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  องครักษ์    

หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  องครักษ์    

นายธนรรณพ อินตาสาย 27420  thanannop@g.swu.ac.th

โทรศัพท์อัตโนมัติ 02-649-5000 ต่อ 21124    

โทรศัพท์ 037-322-637    

สำานักงานผู้อำานวยการ 21124 02-649-5196  

น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์ 27417   chantame@g.swu.ac.th

งานบริการเครือข่าย 21126  02-649-5700  

นายเฉลิมพล คำานิกรณ ์ 27410  syumporn@g.swu.ac.th

นายธนกฤต อุบลวัฒน์ 27414  thanakritu@g.swu.ac.th

งานเคาน์เตอร์บริการห้องการเรียนการสอน 21123   

และห้องปฏิบัติการ    
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งานปฏิบัติการ บริการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ 21125 02-649-5699  

งานให้คำาปรึกษา CC Help Desk 21125 02-649-5699  

นายธนรรณพ อินตาสาย 27420  thanannop@g.swu.ac.th

นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ 27421  nirans@g.swu.ac.th

นายอำานาจ นิ่มนวล 27422  aumnad@g.swu.ac.th

นายสุกิจ วินัยธรรม 27423  sukitv@g.swu.ac.th
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สำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา       

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000    

โทรศัพท์  02-258-4121      

โทรสาร  02-262-1745      

โทรศัพท์มือถือ   087-519-1125    

หมายเลขภายในระบบอัตโนมัติ  15364 02-649-5010    

ต่อหมายเลขภายใน 3 ตัว 15003 02-649-5011    

 15215  02-649-5014    

 15219 02-649-5017    

 15362 02-649-5019    

ผู้อำานวยการสำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา     

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 15354 02-649-5008 wichudak@g.swu.ac.th

 11379    

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน      

อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกุล 15036 02-649-5009 ammara@g.swu.ac.th 

สำานักงานผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการ      

น.ส.สว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ 15035 02-649-5012 sawangji@g.swu.ac.th

 11372     

งานบริหารและธุรการ     

นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง 15363 0-2649-5020 siriras@g.swu.ac.th  

 ต่อ 0    

น.ส.นัยนา  เก่ากลางดอน 15363 02-649-5020 naiyanakao@g.swu.ac.th

น.ส.ศุภรัตน์ วินิจวงษ์ 11378  penkae@g.swu.ac.th

งานบุคคล      

นางสุนันทา  สมใจ 11378  sununtas@g.swu.ac.th  

งานการเงินและพัสดุ      

น.ส.สุภะ  อภิญญาภิบาล ต่อ 202  supa@g.swu.ac.th 

ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์ 11371  wiwatp@g.swu.ac.th  

 ต่อ 201     
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน       

น.ส.จรุณี  วันทอง 15363 0-2649-5020 charunee@g.swu.ac.th  

 ต่อ 203     

งานประกันคุณภาพ      

น.ส.ธัญชนก อุลิตประโคน 15017 02-649-5802 thunchanok@g.swu.ac.th 

น.ส.จุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ 15017 02-649-5802 julalux@g.swu.ac.th  

ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ      

คณาจารย์สำานักทดสอบฯ        

รศ.ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ 11373  suthiwan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ ต่อ 302  rungrudee@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง ต่อ 303  navarin@g.swu.ac.th 

อ.ดร.มานิดา  ชอบธรรม ต่อ 304  manida@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ ต่อ 305  ruangdech@g.swu.ac.th

อ.ยุวารินทร์  ธนกัญญา ต่อ 306  yuwarint@g.swu.ac.th 

อ.ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ ต่อ 307  kaittiyos@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง ต่อ 308  panat@g.swu.ac.th 

อ.ปานวาสน์  มหาลวเลิศ ต่อ 309  panwasn@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน ต่อ 310  utsara@g.swu.ac.th  

อ.ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล ต่อ 404  urai@g.swu.ac.th  

อ.ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง 11376  piyapongk@g.swu.ac.th

อ.ดร.กาญจนา  ตระกูลวรกุล 11377  kanjanatr@g.swu.ac.th  

ฝ่ายบริการวิชาการ      

นายไพฑูรย์  พูลสุข ต่อ 301  paitoo@g.swu.ac.th  

นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน ต่อ 204  supichet@g.swu.ac.th 

นายเอกราช  นาแหยม 15206 02-649-5801 ekkarack@g.swu.ac.th 

นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์ 15216 02-649-5015 wonrudee@g.swu.ac.th  

น.ส.ณิชาบูล  สิงไทยสงค์ 15216 02-649-5015 nichaboon@g.swu.ac.th 

น.ส.ธัญชนก อุลิตประโคน 15017 02-649-5802 thunchanok@g.swu.ac.th  

 ต่อ 101     

 ต่อ 102     
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น.ส.จุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ 15017 02-649-5802 julalux@g.swu.ac.th  

 ต่อ 101     

 ต่อ 102     

น.ส.สุวิชญา  สิริยานนท์   15363 02-649-5020 suwitchaya@g.swu.ac.th  

ฝ่ายการเรียนการสอน      

นายทรงเกียรติ  เถนว้อง 15017 02-649-5802 throngkh@g.swu.ac.th 

น.ส.สุภาพร  โภคาพานิชย์ 15017 02-649-5802 supapornpo@g.swu.ac.th  

 ต่อ 101     

 ต่อ 102     
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สำานักนวัตกรรมการเรียนรู ้      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-204-2709     

หมายเลขภายใน 15452     

ผู้อำานวยการสำานักนวัตกรรมการเรียนรู ้      

รศ.สมใจ  ศิริโภค 12001  somjaisi@g.swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      

อ.กมลวรรณ   คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 11996  kamolwan@g.swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ        

ผศ.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา 11998  jitpinya@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ    

อ.กันต์กนิษฐ   รัตนธนาวรรณ 12021  kankanit@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้    

ผศ.นฤภัทร   ตั้งมั่นคงวรกูล 12021  naruephat@g.swu.ac.th  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ      

ผศ.ชนัตถ์  พูนเดช 27254  chanutp@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ ์     

นายอธิปัตย์   สมิททองคำา 12004  athipat@g.swu.ac.th  

สำานักงานผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักงาน      

น.ส.ประพาฬรัตน์   ยงมานิตชัย 12005  prapanrat@g.swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ

หน่วยนโยบายและแผน      

น.ส.ประพาฬรัตน์   ยงมานิตชัย 12005  prapanrat@g.swu.ac.th 

น.ส.ปิยมาภรณ์   ภูหนองโอง 12020  piyamaphon@g.swu.ac.th

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา      

น.ส.ยุวรัตน์   แตงน้อย 12052  yuwarat@g.swu.ac.th  

หน่วยสารบรรณ      

นางธัญพร   ขุนเศรษฐี 12007  tunyapornk@g.swu.ac.th  

หน่วยบุคคล      

น.ส.พรพัชร์   รอดเงิน 12006  pornpatch@g.swu.ac.th  
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หน่วยคลังและพัสดุ      

น.ส.จินตนา   โกมลกิตติกานต์ 12011  jintanako@g.swu.ac.th  

น.ส.มติมนต์   วงศ์กุลลักษณ์ 12012  matimon@g.swu.ac.th  

นายวรวุฒิ   สหะชัย 12024  worawoot@g.swu.ac.th  

หน่วยอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ ์      

นายเอกชัย   หาบ้านแท่น 12017  akachaih@g.swu.ac.th  

งานบริการการศึกษา

หน่วยจัดการเรียนการสอน       

น.ส.เกศราภรณ์   เขียวรอด 12009  gedsaraporn@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.ชุติกาญจน์   เหมวัน 12039  chutikarnh@g.swu.ac.th 

น.ส.ทิพย์วรรณ   กฤษณ์รุ่งโรจน์ 12026  tippawankr@g.swu.ac.th 

น.ส.ปริยานุช   ประเสริฐสิริกุล   pariyanuch@g.swu.ac.th 

งานวิจัยและบริการวิชาการ      

น.ส.สุดฤทัย   จันทร์แช่มช้อย 12010  sudruthai@g.swu.ac.th  

นายพุฒินันท์   ยาไธสง 12008  puttinun@g.swu.ac.th  

งานสื่อและสารสนเทศ

หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์      

นายอธิปัตย์   สมิททองคำา 12004  athipat@g.swu.ac.th  

น.ส.จาริณี   มาเวหา 12003  jarineem@g.swu.ac.th  

นายนัทวุฒิ   สุขชาติ 17933  nattawuts@g.swu.ac.th  

 27251     

หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และงานบริหาร   

น.ส.สิริพันธุ์    พงศ์ประยูร 12023  siriphan@g.swu.ac.th  

สาขาศิลปวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์   ศรีจันทรา 12014  tnomsak@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นฤภัทร   ตั้งมั่นคงวรกูล 12021  naruephat@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.ชนัตถ์   พูนเดช 27254  chanutp@g.swu.ac.th 

รศ.ดร.ธงชัย   แก้วพินิจ 12015  thongchaika@g.swu.ac.th  
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ผศ.ดร.ธนิตา   เลิศพรกุลรัตน์ 27253  thanital@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กันต์กนิษฐ   รัตนธนาวรรณ 12021  kankanit@g.swu.ac.th

อ.ดร.ขวัญคนิฐ   แซ่อึ้ง 12028  kwankanit@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ชุติมา   ศรีสุข   chutimasris@g.swu.ac.th

อ.ดร.พัชรี   ปรีดาสุริยะชัย 12027  patchareep@g.swu.ac.th 

อ.ดร.มาลินี    ลีโทชวลิต 12021  malineel@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุพัตรา   อารีกิจ 12021  supatraa@g.swu.ac.th 

อ.ภานุวัฒน์   บุตรเรียง  12029  panuwat@g.swu.ac.th 

อ.รัตติยา  พาณิชย์กุล มีบุศย์ 12028  rattiyam@g.swu.ac.th 

อ.วัชรพงศ์   แสงอ่อน 17934  watcharapongs@g.swu.ac.th  

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      

ผศ.จิตต์ภิญญา   ชุมสาย ณ อยุธยา 11998  jitpinya@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กมลวรรณ   คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 11996  kamolwan@g.swu.ac.th 

อ.ดร.กาญจนา   ต้นโพธิ์   kanchana@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณภัทรรัตน์   ไชยอัครกัลป์   napattararat@g.swu.ac.th 

อ.ดร.ณัชวดี   จันทร์ฟอง 12027  natchavadee@g.swu.ac.th

อ.ดร.ธรรมนูญ   สะเทือนไพร 12015  thammanoons@g.swu.ac.th  

 27255     

อ.ดร.ปองทิพย์   เทพอารีย์ 12018  pongtip@g.swu.ac.th 

อ.ดร.พิชชาดา   สุทธิแป้น   pichada@g.swu.ac.th 

อ.ดร.วรสรณ์   เนตรทิพย์   worasorn@g.swu.ac.th  

อ.ดร.สิริรัตน์   จรรยารัตน์   siriratj@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุนทรี   สกุลพราหมณ์   soontaree@g.swu.ac.th 

อ.ดร.สุเมษย์   หนกหลัง 12028  sumaten@g.swu.ac.th  

อ.จิตสุภา   กิติผดุง   jitsupak@g.swu.ac.th 

อ.นันทพร   ศรจิตติ 12016  nantaporn@g.swu.ac.th  

อ.เพ็ญวิษา  วัฒนปรีชานนท์ 12016  penvisa@g.swu.ac.th  

อ.เมทินี   ทนงกิจ   metineet@g.swu.ac.th  

อ.รณยุทธ   เอื้อไตรรัตน์ 12016  ronnayut@g.swu.ac.th  

อ.วิชุดา   สาธิตพร 12018  wichudas@g.swu.ac.th  

อ.อาจารีย์    ช่างประดับ 12028  ajareecha@g.swu.ac.th
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สำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรสาร 02-260-3935     

ผู้อำานวยการสำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา     

ผศ.ดร.ขวัญหญิง   ศรีประเสริฐภาพ 15411  02-649-5794 khwanying@g.swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและนวัตกรรมการศึกษา     

อ.ดร.แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี 15079 02-649-5795 jaemjan@g.swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้     

นายสุรเชษฐ์   มีฤทธิ์ 11939  suraches@g.swu.ac.th 

สำานักงานผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการสำานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา    

น.ส.ศิริพัตร์  ตันเสถียร  15406  02-649-5131 siripat@swu.ac.th 

งานบริหารธุรการ     

น.ส.ศิริพัตร์   ตันเสถียร 15406  02-649-5131 siripat@swu.ac.th 

น.ส.สายรุ้ง   ลิวัลย์ 15405  02-649-5130 sairungl@g.swu.ac.th

นายกรสุวรรณ์  ศดิสสุวรรณกุล 15407  02-649-5883 kornsuwan@g.swu.ac.th

นางอภิรดี  สุขีเกตุ 15400  apiradee@swu.ac.th

งานคลังและพัสดุ     

น.ส.สุกัญญา  หงษาครประเสริฐ 15404  02-649-5129 sukunya@swu.ac.th 

น.ส.อรวรรณ  ภูมี 15410  orawanpu@g.swu.ac.th 

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้ 

หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้     

นายสุเมธ  กลิ่นหอม 15448  02-649-5135 sumetk@g.swu.ac.th 

นายกิตติพงศ์   อินทรพานิช 11936  kittipongi@swu.ac.th 

นายชัยพร  สุวรรณประสพ 11937  chaiporns@swu.ac.th 

นายวิชัยยุทธ  ทองมาก 11936  vichaiyut@swu.ac.th 

นายณัฐนัย  ศรีโรจน์ 15445  natthanai@swu.ac.th 

นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ 11942  yoadchai@g.swu.ac.th

นายเมธี   คชาไพร 11940  methee@g.swu.ac.th 

นายภาณุพงษ์  เงินแก้ว 11944  panupongn@swu.ac.th

นางมานิตา  ภัยวิมุติ 15446  manitas@swu.ac.th 
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นายภูวศิษฐ์  สุริยชัยโยธิน 11945  phuwasit@swu.ac.th

นายเด่นชัย  ทองรัสมี 11941  denchai@swu.ac.th 

องครักษ ์      

นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์ 21110 02-649-5128 pairatd@g.swu.ac.th  

 21111-3     

นางจุไรรัตน์   ดีเทียนอินทร์ 21110 02-649-5128 churairat@g.swu.ac.th  

 21111-3     

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา      

นายชณรรษ   หาญอาษา 11943  chanut@g.swu.ac.th 

นายสุรเชษฐ์   มีฤทธิ์ 11939  suraches@g.swu.ac.th 

น.ส.ฉันทนา   บุญโล่ห์ 11943  chantanab@g.swu.ac.th  
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สำานักหอสมุดกลาง      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000       

โทรสาร  02-260-4514     

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง      

อ.สาโรช   เมาลานนท์ 15377 02-649-5434 saroch@swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย      

นางพิมล  เมฆสวัสดิ์ 15379 02-649-5436 pimol@g.swu.ac.th  

รองผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      

อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 11983  werayuth@swu.ac.th  

สำานักงานผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักงานผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง     

นางอัญชลี   มุสิกมาศ 15375  02-649-5432 aunchale@swu.ac.th  

งานบริหารและธุรการ      

นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์ 11984  charusch@g.swu.ac.th 

น.ส.รุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ 15382 02-649-5439 rungrada@g.swu.ac.th 

น.ส.อุมาพร  นาคะวัจนะ 15382 02-649-5439 umapornn@g.swu.ac.th  

งานการเงินและบัญชี      

น.ส.ปณิสรา   แก้วมณี 15339 02-649-5429 phanisara@g.swu.ac.th 

น.ส.พัชจรี   รุ่งเรือง 15338 02-649-5428 patchareer@swu.ac.th  

งานพัสดุและอาคารสถานที่      

นายสุรศักดิ์   ธรรมธร 15338 02-649-5428 surasak@swu.ac.th 

นายอนุรักษ์   หงษ์ขาว 15382 02-649-5439 anurakh@swu.ac.th  

งานนโยบายและแผน      

นายชินกร   น้อยคำายาง 11973  chinnakorn@swu.ac.th  

งานบุคคล      

น.ส.แสงจันทร์   หวานอารมย์ 11973  sangjanv@g.swu.ac.th  

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      

นางมาลินี   ภูหมั่นเพียร 15381  02-649-5438 malinee@g.swu.ac.th 

งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ    

นางปภาดา  น้อยคำายาง 15381  02-649-5438 phapada@g.swu.ac.th
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น.ส.ละออ   ไวยมานะกิจ 15381  02-649-5438 slaor@swu.ac.th 

นางปัทมาพร  ยุวพรพงศ์กุล 15381  02-649-5438 pattapor@swu.ac.th 

น.ส.นันทนา เศาจวุฒิพงศ์ 15381  02-649-5438 nantanas@swu.ac.th 

นางจารุวรรณ   ชูศรี 15381  02-649-5438 jaruwanc@swu.ac.th 

นางประจงจิตต์   อุมะวิชนี 15381  02-649-5438 prachong@swu.ac.th  

นายจักรกริช   รอดพุฒ 15381  02-649-5438 jukkrit@swu.ac.th  

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 15384 02-649-5441    

น.ส.อัญชลี   ตุ้มทอง 11982  anchaleet@g.swu.ac.th 

น.ส.กัญญดา งึมกระโทก 11982  kanyada@swu.ac.th 

น.ส.มัทนา  บุญประเสริฐ  11982  mattanab@g.swu.ac.th

นางประภัสสร   อ้วนวงษ์ 11982  praphats@g.swu.ac.th 

น.ส.อัมพร  ขาวบาง 15384 02-649-5441 aumporn@g.swu.ac.th 

น.ส.อรัญญา   ฟักอ่อน 15384 02-649-5441 arunyaf@swu.ac.th 

นางบังอร  สระทองแก่น 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 

นางจงกล   พุกพูน 15381  02-649-5438 jongkol@swu.ac.th 

น.ส.สุพินยา  ศรีกุล 15381  02-649-5438 suphinya@swu.ac.th 

นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม 11985  pongsaka@swu.ac.th  

นายปริวัฏ  ศิริรัตน์ 11985  pariwats@swu.ac.th  

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

 15387 02-649-5446    

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ      

นางมัณฑนา  เจริญแพทย์ 15387 02-649-5446 mantana@g.swu.ac.th  

งานระบบห้องสมุด      

นางสมพิศ   พรวิริยกุล 15385 02-649-5442 sompit@swu.ac.th  

งานบริการโสตทัศนศึกษา (ชั้น 1)      

นายสันติ   เกษมพันธุ์ 11979  sanit@swu.ac.th  

น.ส.นัยรัตน์  เรืองวชิรารัตน์ 11975  nairat@swu.ac.th  
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งานบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด (ชั้น 2) 15387 02-649-5446    

 11976     

นางอรุณรัตน์   พุกพญา   arunrat@g.swu.ac.th  

นางวนิดา    พูลสวัสดิ์   wanidap@swu.ac.th  

นางบงกชรัตน์   อุดสัย   bongkotrat@swu.ac.th  

น.ส.รัชนี   แก้วคูณ   ratchaneek@swu.ac.th 

งานบริการวารสาร (ชั้น 3)

น.ส.สุภาพรรณ  กาญจนวงศ์ 11980  supapank@swu.ac.th 

งานบริการช่วยค้นคว้า

นางพิมล  เมฆสวัสดิ์ 15379 02-649-5436 pimol@g.swu.ac.th 

น.ส.เปี่ยมสุข  ทุ่งกาวี 15386 02-649-5443 piamsuk@g.swu.ac.th 

น.ส.อิสยาห์  พันศิริพัฒน์ 15386 02-649-5443 isaya@g.swu.ac.th  

 11977    

นางฐานวีร์   ศรีจิระพัชร์ 15386 02-649-5443 tanawee@swu.ac.th

 11977    

น.ส.ศิวพร   ชาติประสพ 15386 02-649-5443 siwapornc@g.swu.ac.th

 11977    

งานบริการพื้นที่นั่งอ่านและชั้นหนังสือ

นายสามารถ   พุกพญา 11974  samart@swu.ac.th 

นายปิยะรักษ์   หอมหวล 11974  piyarak@swu.ac.th 

นายอภิเดช   จันทร์ศิริ 11974  apidaj@swu.ac.th 

นายกิตติศักดิ์  ก้าวกระโทก 11974  kittisakk@swu.ac.th 

นายเกรียงศักดิ์   เริ่มสูงเนิน 11974  krengsak@swu.ac.th 

นายเกียรติศักดิ์  หงษ์อินทร์ 11974  kiattisak@g.swu.ac.th

นายเดชณรงค์   อมเพชร 11974  datnarong@g.swu.ac.th

นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร 15387 02-649-5446 surapongp@g.swu.ac.th

นายสนธิชัย   คำามณีจันทร ์ 15387 02-649-5446 sonticha@swu.ac.th 

นายสุรชัย  หาบ้านแท่น 15387 02-649-5446 surachai@swu.ac.th 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด     

นายทรงยศ  ขันบุตรศรี 11983  songyot@g.swu.ac.th 
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นายกมลพัชร  พลรบ 11981  kamolpatchara@swu.ac.th

นายกันตพงศ์  พุ่มอยู่ 11981  kantapong@swu.ac.th 

นายอดินันท์  เจะตีแม 11981  adinan@swu.ac.th 

ห้องสมุดองครักษ์ 21250 02-649-5421 oklib@swu.ac.th

 21251 02-649-5422     

 21252 02-649-5805   

 21253 02-649-5806     

 21254 02-649-5807

 21255 02-649-5808     

 21256 02-649-5809     

 21257 02-649-5810   

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-649-5000   Lie ID : oklib 

โทรศัพท์  037-322-615    Facebook : oklib 

โทรสาร  02-649-5421     

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ ์     

น.ส.พรพิมล   แสนเสน่ห์  21258 02-649-5804 pornpimo@swu.ac.th  

 27225    

งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด

น.ส.นำ้าเงิน   เฉลียวพจน์ (หนังสือ) 21251 02-649-5422  namngoec@swu.ac.th

 27225      

 27226    

น.ส.ธนภร พึ่งพาพงศ์ (วารสารต่างประเทศ)   wannaporn@swu.ac.th 

นางสุจิตรา  รัตนสิน (วารสารและหนังสือ)   sujittra@swu.ac.th 

น.ส.ชัชชภา ประทุมศรีขจร (สื่ออิเล็กทรอนิกส์)   chanidap@swu.ac.th 

น.ส.ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ (หนังสือบริจาค)   yupapornc@swu.ac.th 

น.ส.ยุพิน ฤทธิ์ช่วยรอด (งานเทคนิค)   yuphinr@swu.ac.th 

งานบริหารและพัฒนาห้องสมุด

กลุ่มภารกิจบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   

น.ส.ธนภร พึ่งพาพงศ์ 21251 02-649-5422 wannaporn@swu.ac.th

 27225      

 27226    
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น.ส.จันทิรา  จีนะวงศ์   jantira@swu.ac.th 

นายสุนทร พุ่มพวง (ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)   sunthorn@swu.ac.th

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการเว็บไซต์ของห้องสมุด      

น.ส.จันทิรา  จีนะวงศ์ 21251 02-649-5422 jantira@swu.ac.th  

 27225      

 27226    

น.ส.เจณจิรา มั่นคง   janejiram@swu.ac.th

กลุ่มภารกิจสำานักงานการเงินบัญชีพัสดุ      

น.ส.พรชนก ชื่นประทุม 21250 02-649-5421 pornchanok@swu.ac.th

 27226    

นางทัศนีญา ทาระคำา   thasanee@swu.ac.th

นายอำานาจ พวงผกา    amnatp@swu.ac.th 

นายเจียม  จันทร์แบน       

งานบริการ

กิจกรรมรับคืนทรัพยากร       

บริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศตามคำาขอ (Mobile Library & Delivery Services)   

น.ส.พรชนก ชื่นประทุม 27226  pornchanok@swu.ac.th

นางทัศนีญา ทาระคำา   thasanee@swu.ac.th

กลุ่มภารกิจศูนย์การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง (ชั้น 2)     

น.ส.ชัชชภา ประทุมศรีขจร 21252 02-649-5805 chanidap@swu.ac.th  

 27227     

น.ส.จันทิรา จีนะวงค์   jantira@swu.ac.th 

นายสุนทร พุ่มพวง   sunthorn@swu.ac.th 

น.ส.เจณจิรา มั่นคง   janejiram@swu.ac.th 

น.ส.วรรณิศา แซ่เตียว   wannisa@swu.ac.th 

กลุ่มภารกิจบริการทรัพยากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 3)  

น.ส.ธนภร  พึ่งพาพงศ์ 21253 02-649-5806 wannaporn@swu.ac.th  

 27228     

นางสุจิตรา   รัตนสิน   sujittra@swu.ac.th 

น.ส.อนงค์  คิดชอบ   anong@swu.ac.th 

น.ส.พิมลพรรณ   มูลเจริญ   pimonpan@swu.ac.th 
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กลุ่มภารกิจบริการทรัพยากรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ชั้น 4 )    

น.ส.ศุภลักษณ์  ผลแก้ว 21254  02-649-5807 subpalux@swu.ac.th  

 27229     

น.ส.นำ้่าเงิน  เฉลียวพจน์   namngoec@swu.ac.th 

น.ส.อารยา ตู้แก้ว   arayat@swu.ac.th 

น.ส.เอื้องฟ้า แป้นแก้ว   uangfa@swu.ac.th

กลุ่มภารกิจบริการทรัพยากรกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์ และศึกษาทั่วไป (ชั้น 5)  

นางหทัยรัตน์   ธีระกุล 21255 02-649-5808 hatairat@swu.ac.th  

 27230     

น.ส.ยุภาภรณ์  ไชยสงค์   yupapornc@swu.ac.th 

นางพิมหฤทัย  ศรีมงคล   hataichanok@swu.ac.th

น.ส.อมรรัตน์  ทรงสมบัติชัย   amonrats@swu.ac.th 

กลุ่มภารกิจคลังหนังสือ(Warehouse)  และหนังสือในลักษณะพิเศษ  (ชั้น 6)   

น.ส.ธนภร   พึ่งพาพงศ์ 21256 02-649-5809 wannaporn@swu.ac.th

น.ส.ยุภาภรณ์   ไชยสงค์ 27226  yupapornc@swu.ac.th

ห้องประชุมชั้น 7 21257 02-649-5810    





โรงพยาบาลชลประทาน
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โรงพยาบาลชลประทาน      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ   02-502-2345     

โทรศัพท์/โทรสาร   02-502-2302     

โทรสาร  02-502-2305     

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชลประทาน      

โทรศัพท์  02-502-2300     

นพ.สุรสิทธิ์  ตั้งสกุลวัฒนา  ต่อ 3858  surasit@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      

โทรศัพท์ 02-502-2300     

นพ.ธนวัฒน์  อุณหโชค ต่อ 3858  tanawat@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ      

ดร.พิสุทธิ์ จำาเริญรวย ต่อ 3896  pesuitju@swu.ac.th 

หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน (รก.)       

พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ ต่อ 3896  kanitthaki@swu.ac.th 

หัวหน้างานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข       

โทรศัพท์ 02-502-2300      

นางดารุณี กุลพิโมกข์ ต่อ 3860  daruneek@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย      

ร้อยโทหญิงจัญจุรี  อัศวุตมางกุร ต่อ 3401  chanchuree@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย/ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (รก.)    

พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากุล  ต่อ 2313  chutatip@swu.ac.th  

หัวหน้างานวิจัย       

นายผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม  ต่อ 3406  pradungsin@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา /หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน (รก.)  

พญ.โฉมขจี สุขอารีย์ชัย  ต่อ 3424  chomkajee@swu.ac.th  

หัวหน้าหน่วยการศึกษาระดับก่อนปริญญา      

พญ.หทัยภัทร สุภธีระพงษ์  ต่อ 3424  hataipat@swu.ac.th  

หัวหน้าหน่วยการศึกษาระดับหลังปริญญา      

พญ.พูนสุข ประจักษ์ธรรม ต่อ 3424  poonsukp@swu.ac.th  

หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ      

นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน  ต่อ 3422  tanit@swu.ac.th 
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ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     

นพ.ธนภัทร  รักพานิชมณี  ต่อ 1785  thanapat@swu.ac.th 

หัวหน้างานซ่อมบำารุง (รก.)     

นายลือชัย โพธิสกุล  ต่อ 1787  luechai@swu.ac.th 

หัวหน้างานอาคารสถานที่      

นางปัทมา กองกาวี  ต่อ 1025  pattamako@swu.ac.th

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย      

นายสี บำารุงสี  ต่อ 1786  si@swu.ac.th  

หัวหน้างานซักฟอก      

นางนิตยา  ทรงไตรย์  ต่อ 1791  nittayaso@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ     

พญ.ปายณ์ ปรมกุล  ต่อ 1219  py@swu.ac.th 

หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ (รก.)     

พญ.ปายณ์ ปรมกุล  ต่อ 1061  py@swu.ac.th 

หัวหน้างานสารสนเทศ (รก.)     

พญ.ปายณ์ ปรมกุล  ต่อ 1218  py@swu.ac.th 

หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนและสถิติ     

น.ส.ชุติมา ยานะรมย์  ต่อ 1200  chutimat@swu.ac.th

หัวหน้างานเวชนิทัศน์      

นายวิชัย แสนไทย  ต่อ 3445  vichais@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      

พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ  ต่อ 3414  kanitthaki@swu.ac.th

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา      

น.ส.สิลินทิพย์ จตุพจน์  ต่อ 3414  silinthip@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสิทธิประโยชน ์     

โทรศัพท์ 02-502-2370     

พญ.ภัทร์   สิทธิการิยกุล  ต่อ 1779  pats@swu.ac.th 

หัวหน้างานสิทธิประโยชน์ (รก.)     

โทรศัพท์ 02-502-2315     

นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์  ต่อ 1045  anekchai@swu.ac.th

หัวหน้าหน่วยประกันสุขภาพ     
นางธัญญารัตน์  หอยสังข์  ต่อ 3502  tanyarath@swu.ac.th
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หัวหน้าหน่วยสังคมสงเคราะห์     

น.ส.ปาณิสรา อินหอม  ต่อ 1224  panisarai@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ     

โทรศัพท์ 02-502-2313     

พญ.พูนสุข  ประจักษ์ธรรม  ต่อ 1040  poonsukp@swu.ac.th 

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล       

โทรศัพท์ 02-502-2327    

นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย  ต่อ 1809  yotinl@swu.ac.th 

หัวหน้างานสำานักงานผู้อำานวยการ       

โทรศัพท์ 02 -502- 2300    

นางวัชรี ส่งศิริ  ต่อ 3857  watcharees@swu.ac.th 

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์      

โทรศัพท์ 02 -502- 2399     

นางกัณญา เดชารณสิทธิ์  ต่อ 2399  kanrayaw@swu.ac.th 

หัวหน้างานพัสดุ (รก.)       

โทรศัพท์  02 -502- 2306     

นางธัญธร  เดชบุญมา  ต่อ 3777  thanyathon@swu.ac.th  

หัวหน้างานคลัง      

โทรศัพท์  02-502- 2303     

น.ส.ยุวดี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ต่อ 3799  yuvadee@swu.ac.th  

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (รก.)      

โทรศัพท์  02-502- 2308     

นางเสาวลักษณ์   ป้อมเอี่ยม  ต่อ 3666  sawvaluk@swu.ac.th  

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ (รก.)      

โทรศัพท์  02 -502 -2308     

นางอโนทัย ไชยพัฒน์  ต่อ 3670   anothai@swu.ac.th  

หัวหน้างานโภชนาการ       

โทรศัพท์  02 -502 -2369     

น.ส.รุ่งอรุณ  เสือสมิง  ต่อ 1776   rungaruns@swu.ac.th  

หัวหน้างานบริหารและธุรการ      

น.ส.มยุรี วงศ์โชติปิ่นทอง      

โทรศัพท์  02-502- 2305  ต่อ 3655     
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ฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย ์      

พญ.สุรีพร ภัทรสุวรรณ  ต่อ 1209  sureepornp@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาอายุรกรรม       

นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์  ต่อ 3604   palakorn@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม (รก.)      

พญ.สุธาดา พุทธรักษ์  ต่อ 3803  sutada@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาศัลยกรรม      

นพ.วิจักษ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา  ต่อ 3708   vichack@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชกรรม       

พญ.สุวิมล ตั้งกิตติถาวร  ต่อ 3604   suwimont@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (รก.)      

นพ.บัณฑิต   รุ่งนิ่ม  ต่อ 3708   bunditr@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาจักษุวิทยา       

นพ.ธนภัทร   รักพานิชมณี  ต่อ 1209   thanapat@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก (รก.)      

พญ.กชพร วงษ์สุวรรณ  ต่อ 1212  kotchporn@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาเวชกรรมฟื้นฟู (รก.)      

โทรศัพท์ 02- 502- 2365      

พญ.โฉมขจี  สุขอารีย์ชัย  ต่อ 3708  chomkajee@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา (รก.)      

โทรศัพท์  02- 502- 2324     

พญ.วรินพร เกื้อวัชรวงศ์  ต่อ 1704  warinpornk@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน       

โทรศัพท์  02 -502- 2373     

นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์  ต่อ 1109  anekchai@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวช       

โทรศัพท์ 02 -502- 2320     

นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์  ต่อ 3707  tana@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยา (รก.)      

นพ.วรรธนันท์ ศรีวัชรินทร์  ต่อ 3708  wattanun@swu.ac.th  
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หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค      

นพ.สมดี รัตนาวิบูลย์  ต่อ 3708  somdee@swu.ac.th  

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว       

โทรศัพท์ 02 -502- 2370     

พญ.ภัทร์  สิทธิการิยกุล  ต่อ 1779  pats@swu.ac.th  

ฝ่ายการพยาบาล

รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล     

โทรศัพท์  02-502-2388     

น.ส.อุทุมพร  ม่วงอยู่  ต่อ 3508  utumporn@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก     

โทรศัพท์   02-502-2388     

นางธิดารัตน์  เทศนา  ต่อ 3506  thidaratt@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน     

น.ส.ยินดี  ผลทรัพย์เจริญ  ต่อ 3502  yindee@swu.ac.th 

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ     

นางอิสรีย์ ใสสุวรรณ  ต่อ 3505   issaree@swu.ac.th 

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต     

นางวิมลรัตน์  เชาวินัย  ต่อ 3501  wimolrat@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลเฉพาะทาง     

นางอรชพร  พันธุ์พิพัฒน์  ต่อ 3507  prapaipun@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลบริการพิเศษ     

นางพิสมัย  แจ้งสุทธิวรวัฒน์  3503  pisamaija@swu.ac.th

หัวหน้างานสนับสนุนการบริการพยาบาล     

ร.อ.หญิงศรัณรัชน์ ยิบจิรกุล  3504  piroontip@swu.ac.th

หัวหน้างานวิชาการและวิจัยทางการพยาบาล     

นางมยุรัตน์  สุทธิวิเศษศักดิ์  ต่อ 3518  mayurat@swu.ac.th

โทรศัพท์ 02-502-2327

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก     

โทรศัพท์  02-502-2331     

นางฤดี  ชุนรัตน์  ต่อ 1731  rhdee@swu.ac.th  

 ต่อ 1736    
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หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (รก.)    

โทรศัพท์  02-502-2332     

นางสุกัญญา โพยนอก  ต่อ 1732  sukanga@swu.ac.th

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม     

โทรศัพท์  02-502-2333     

น.ส.สุนันทา จำาเนียรสุข  ต่อ 1733  sununtha@swu.ac.th

  ต่อ 1741    

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง     

โทรศัพท์  02 -502-2334     

นางทัสนี สร้อยอ่อน  ต่อ 1734  tussance@swu.ac.th  

  ต่อ 1742     

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลห้องผ่าตัด      

โทรศัพท์  02-502-2323     

นายสำาราญ  คำามี  ต่อ 1702  samran@swu.ac.th 

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลวิสัญญี      

โทรศัพท์  02-502-2324     

นางประไพ   เพชรประดิษฐ์  ต่อ 1704  prapaipe@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.     

นางมัลลิกา พรไตรย์  ต่อ 3515  mullika@swu.ac.th 

หัวหน้าหน่วยบริการจ่ายกลาง       

นางพิมพร  ศิริไกรวัฒนาวงศ์  ต่อ 1766  pimpoen@swu.ac.th

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม     

โทรศัพท์ 02-502-2383     

น.ส.ปารมี  เพ็ชรคุ้ม  ต่อ 1331  paramee@swu.ac.th

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม     

โทรศัพท์ 02-502-2384      

น.ส.ณัฐกาญจน์ ห้าวหาญ  ต่อ 1441  nattakarnh@swu.ac.th

หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม     

นางวชิราภรณ์  รัตนสิงห์  ต่อ 1832  vachiraporn@swu.ac.th

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 6 /4 และ 6/5    

นางสุวณี   ไกรสินธุ์  ต่อ 1852  suwaneen@swu.ac.th 
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สหวิชาชีพ

หัวหน้างานทันตกรรม      

โทรศัพท์ 02-502-2387     

ทตญ.ตรีธา เอี่ยมทัศนา  ต่อ 1610  tritha@swu.ac.th 

หัวหน้างานเภสัชกรรม      

โทรศัพท์ 02-502-2387     

ภกญ.จันทรา ตั้งมีลาภ  ต่อ 1162  chantrat@swu.ac.th 

หัวหน้างานรังสีวิทยา      

โทรศัพท์ 02-502-2381     

นางเขมิกา  เกื้อพิทักษ์  ต่อ 1181  kemiga@swu.ac.th 

หัวหน้างานกายภาพบำาบัด      

โทรศัพท์ 02 -502- 2365     

นางบรรจงลักษณ์ กว้านสกุล  ต่อ 1750  banchongluck@swu.ac.th

หัวหน้างานพยาธิวิทยาคลีนิก     

โทรศัพท์ 02 -502 -2375     

น.ส.นพคุณ  จุลสม  ต่อ 1114  noppakun@swu.ac.th  

 



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)   

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-258-4242-44      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-662-3180-86     

โทรสารห้องการเงิน 02-259-4517        

โทรสารห้องธุรการ 02-662-3188      

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

โทรศัพท์  02-258-8448      

ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)    

ผศ.ดร.นพดล  กองศิลป์ ต่อ 1293   noppadok@swu.ac.th 

โทรศัพท์ 02-662-1437     

เลขาผู้อำานวยการ     

นางณัฐสุดา  บุญประกอบ ต่อ 1304  nutsudab@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร     

อ.พิมผกา   อัคคะพู ต่อ 1299  pimpaka@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ     

อ.จุลศักดิ์    สุขสบาย ต่อ 1216   junlasak@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     

อ.จรัส   คชกาสร ต่อ 1262   charusk@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย นิเทศ และประสบการณ์วิชาชีพ    

อ.โยธิน  หวังทรัพย์ทวี ต่อ 2187  yotin@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ     

อ.วิจิตร    ชะโลปถัมภ์ ต่อ 2216  wijit@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริการ     

ผศ.สมเกียรติ  วรรณเฉลิม ต่อ 2198  somkiato@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ     

อ.สุกัญญา  ร้อยพิลา ต่อ 1215  sukunyao@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน    

อ.พสิษฐ์     ชุมทิม ต่อ 1233  somchaih@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่ และความปลอดภัย    

อ.ประเสริฐ  ขำาดำา ต่อ 1233  prasertk@swu.ac.th 
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สำานักงานโรงเรียน

โทรศัพท์  02-662-1437     

ห้องผู้อำานวยการ 15681 02-649-5142    

ห้องธุรการ (บุคคล) 15682 02-649-5137    

สารบรรณ 15694 02-649-5141  

ห้องเอกสารการพิมพ์ 15690 02-649-5138   

ห้องพยาบาล 15691 02-649-5139    

ห้องวิชาการ      

โทรศัพท์ 02-662-1438     

ห้องพัสดุ 15695    

โทรศัพท์  02-662-3189     

ห้องการเงิน 15697  

โทรศัพท์  02-259-4517     

ห้องวัดผล 15692    

ห้องคอมพิวเตอร์ 15693 02-649-5140   

ห้องงานอาคาร 15676    

งานธุรการ     

น.ส.นิลุมล     อ่ำาประยูร ต่อ 1290  niramol@swu.ac.th 

นางทิพวรรณ  กาศสุวรรณ ต่อ 1298  tippawak@swu.ac.th

งานทะเบียน     

น.ส.นิจชิตา  สุขดิษฐ์ ต่อ 1217  nijchita@swu.ac.th 

งานการเจ้าหน้าที ่     

นางอุไรพร   สารถี ต่อ 1211  uraiporn@swu.ac.th 

นางจงจิตร์   สุขสบาย ต่อ 1211  jongjit@swu.ac.th 

งานเอกสารการพิมพ์     

นางสายรุ้ง  อรรถวรรณ์ ต่อ 1241  sairunga@swu.ac.th

งานการเงิน และบัญชี     

นางหทัยรัตน์   สายพันธุ์ ต่อ 1211  hatairats@swu.ac.th 

นางพรพิมล   ชมตะคุ ต่อ 1211  pornpimolj@swu.ac.th

งานพัสดุ     

น.ส.วีนัส   อุดม ต่อ 1300  venus@swu.ac.th 
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น.ส.หยิน   ทรงเดช ต่อ 1300  yin@swu.ac.th 

น.ส.พรภินันท์  สิริกุลเสฏฐ์ ต่อ 1212  preedaporn@swu.ac.th

งานแผนและงบประมาณ     

น.ส.จุฬารัตน์  เสกนำาโชค ต่อ 1211  churarat@swu.ac.th

งานดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ คนงาน และความปลอดภัย     

นายวิชญ์วิสิฐ  ชลิตมงคลกุล ต่อ 2107     

น.ส.ชลทิชา  ตรงสกุล ต่อ 2107  choltich@swu.ac.th 

งานวิชาการ     

นางประยูร  ปิ่นทอง ต่อ 1216  prayoon@swu.ac.th 

น.ส.ศิริลักษณ์  ขันธวงษ์ ต่อ 1242  siriluckk@swu.ac.th

งานวัดและประเมินผล    

น.ส.เพ็ญนภา  กุลวงศ์ ต่อ 1242  phennapha@swu.ac.th

น.ส.ฐิติกานต์   เย็นสุข ต่อ 1216    

งานวิจัย      

นายกฤษณะ    มุขแก้ว ต่อ 1224  kridsana@swu.ac.th

งานเทคโนโลยี สารสนเทศ     

นายทนงศักดิ์    เนตรทอง ต่อ 2216  tanongsak@swu.ac.th

งาน ประชาสัมพันธ์และ Website     

น.ส.มนัสนันท์  สระบัว ต่อ 2198    

น.ส.สลิลทิพย์  เสือกลิ่น ต่อ 2198    

งานโสตทัศนูปกรณ ์     

นายกฤษฎา    ดาวกระจาย ต่อ 2198  kidasda@swu.ac.th 

งานโภชนาการ     

น.ส.ณนวลถนอม  อ่อนช้อย  ต่อ 2105  nanualthanom@swu.ac.th

 ต่อ 2110

งานห้องสมุด     

น.ส.ปิยะรัตน์  งามประดับ ต่อ 117  piyaratn@swu.ac.th

 ต่อ 2114

เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครอง และครูฯ     

น.ส.รัชนี   อุดม ต่อ 2106     

น.ส.กัญญณัช   ชาญณรงค์ ต่อ 2106     
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นางเสาวลักษณ์   ทองคงอ่วม ต่อ 2106     

เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร     

โทรศัพท์  02-258-8448     

น.ส.วันเพ็ญ  เสนาคง ต่อ 2108     

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ผศ.อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร 1302  utaiwan@swu.ac.th 

รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ ต่อ 1266  prapan@swu.ac.th 

ผศ.ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล ต่อ 2178  trirat@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ธัญสุตา จิรกิตตยากร ต่อ 1291  thunsuta@swu.ac.th 

อ.พัฒนรัตน์  ธนพัฒน์ชินวร ต่อ 2197  fongknon@swu.ac.th 

ผศ.ดร.พรทิพย์   ศิริภัทราชัย ต่อ 1295  porntip@swu.ac.th 

ผศ.อัจฉรา  จ่ายเจริญ ต่อ 1245  acharaj@swu.ac.th

ผศ.ลักษณา  อินทะจักร ต่อ 1234  luksana@swu.ac.th 

อ.บังอร  บัวเมือง ต่อ 2110  bangon@swu.ac.th 

 ต่อ 2105    

อ.ชัยธัช  ทองบุตรดา   chaitat@swu.ac.th 

ผศ.พัทยา  การะเจดีย์ ต่อ 1236  pataya@swu.ac.th 

 ต่อ 1236     

ผศ.เรณูรัชต์  ประสิทธิเกตุ ต่อ 1294  renurat@swu.ac.th 

อ.เรวดี   เพชรมุนี ต่อ 2814  ravadee@swu.ac.th

 ต่อ 2184    

อ.ศุภมาส  ด่านพานิช ต่อ 1232  supamas@swu.ac.th

ผศ.ดร.วศิณีส์  อิศราเสนา ณ อยุธยา ต่อ 1210  pra-om@swu.ac.th 

อ.กรรณิกา  เพ็ชรเหลี่ยม ต่อ 1282  kannikap@swu.ac.th

อ.ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ ต่อ 1251  pirada@swu.ac.th 

 ต่อ 1253    

ผศ.สมเกียรติ  วรรณเฉลิม ต่อ 2198  somkiato@swu.ac.th 

อ.พิมผกา   อัคคะพู ต่อ 2117  pimpaka@swu.ac.th 

 ต่อ 2114

อ.โกศล   เพ็ชร์ภักดี ต่อ 1287  kosol@swu.ac.th 

อ.ราศรี     เวียงวีระ ต่อ 1231  rasri@swu.ac.th 
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อ.รัชนี     ไวยลาภ ต่อ 1294  ruehanee@swu.ac.th

อ.นฤมล   พัชรปิยะกุล ต่อ 1266  narumol@swu.ac.th

ดร.นลินทิพย์  บุญเฉลยมรรค   ต่อ 1210  somsrip@swu.ac.th 

อ.พนารัตน์  จันทร์ไกรทอง ต่อ 1215  panaratc@swu.ac.th 

อ.นงนภัส    บุญทิวาพร ต่อ 1302  rattanab@swu.ac.th 

อ.พิไลพร    หวังทรัพย์ทวี ต่อ 2170  pilaipornw@swu.ac.th 

อ.ฑิฆัมพร  สวัสดิ์โยธิน ต่อ 1215  ticamporn@swu.ac.th 

อ.รสสุคนธ์   มีฐานะ ต่อ 1231  rossukho@swu.ac.th 

อ.ลินดา      การภักดี ต่อ 1287  linda@swu.ac.th 

อ.สุกัญญา   สุพรรณรัตน์ ต่อ 1234  sukanyau@swu.ac.th

อ.อัจฉรา    อินทร์น้อย ต่อ 1264  atcharai@swu.ac.th

 ต่อ 1302    

อ.ทัศนีย์     ศรีสิงห์ ต่อ 1302  tassnee@swu.ac.th 

อ.เพียงใจ  พรหมทัศนานนท์ ต่อ 1294  piengiai@swu.ac.th 

อ.ภาวิดา   ชะวัฒนะ ต่อ 1233  phavida@swu.ac.th 

อ.สุวรรณ   งามเนตร ต่อ 1232  suwan@swu.ac.th

อ.ปราณี    วิสุทธิแพทย์ ต่อ 1235  praneew@swu.ac.th

อ.ปันน์นลัท  ใจกล้า ต่อ 1282  pannalat@swu.ac.th 

อ.ชฎาธาร   คำาเนียม ต่อ 1245  shadatanc@swu.ac.th 

อ.ปุญชรัศมิ์   พันธุ์เสือ ต่อ 2180  puncharat@swu.ac.th 

อ.วาริน      ชมตะคุ ต่อ 2198  warinch@swu.ac.th 

ผศ.สันติ       สุขสัตย์ ต่อ 1284  santis@swu.ac.th 

อ.ประเสริฐ  ขำาดำา ต่อ 1233  prasertk@swu.ac.th 

ผศ.ดร.ลัดดา      หวังภาษิต ต่อ 2264  laddaw@swu.ac.th

อ.จุลศักดิ์    สุขสบาย ต่อ 1242  junlasak@swu.ac.th

อ.ฉัตรมงคล  โตจำาศิลป ์ ต่อ 1234  chatmong@swu.ac.th 

อ.พงศ์วิชญ์   ศิริโภคานนท์ ต่อ 2166  pitaks@swu.ac.th 

อ.เนตรนภิส  พัฒนเจริญ ต่อ 1266  nantip@swu.ac.th 

อ.รุ่งทิพย์     ชื่นชม ต่อ 1231  rungtip@swu.ac.th 

อ.ทิพยกมล   เหมาะสม ต่อ 2208  tippayak@swu.ac.th 

อ.อนุสสรา    เฉลิมศรี ต่อ 1295  anussarac@swu.ac.th
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อ.นัยนา      ถาวรายุศม์ ต่อ 1245  naiyanat@swu.ac.th 

อ.วีรวิชญ์     วงศ์โรจน์ ต่อ 1295  singha@swu.ac.th

อ.ดลศักดิ์     ไทรเล็กทิม ต่อ 1266  donsak@swu.ac.th 

อ.ณัฐกร      นาราษฎร์ ต่อ 1262  natakom@swu.ac.th 

อ.ปฐมชัย    ธะนะเนตร ต่อ 1282  pathomchai@swu.ac.th 

อ.มาลา      รมราศรี ต่อ 2192  mala@swu.ac.th 

อ.พสิษฐ์     ชุมทิม ต่อ 1233  somchaih@swu.ac.th 

อ.เยาวลักษณ์  วรรณม่วง ต่อ 1231  yaowaluc@swu.ac.th 

อ.วชิราภรณ์     ชุมพล ต่อ 1210  vachirap@swu.ac.th 

อ.อนุมาน  สมบูรณ์ศิลป์ ต่อ 2201  anumara@swu.ac.th 

อ.กาญจนา  พะทะยะ ต่อ 1210  kanjanapa@swu.ac.th 

ดร.สุภัค  โอฬาพิริยกุล ต่อ 1214  supako@swu.ac.th 

อ.ภัคนิษฐ์  วรรณเฉลิม ต่อ 1255  phakkanit@swu.ac.th 

อ.วีรกิจ  ยอดนาม   weerakit@swu.ac.th 

อ.พรทิพย์   สุขสวัสดิ์ ต่อ 1302  phorntips@swu.ac.th 

อ.ภวัตส์   สังข์เผือก ต่อ 2201  pawat@swu.ac.th 

อ.ปวีณา  สัณห์ฐานะกุล ต่อ 1210  paveena@swu.ac.th 

อ.มะลิวรรณ  งามยิ่ง ต่อ 1245  maliwans@swu.ac.th 

อ.รัชนี    อิ่มอก ต่อ 1302  ratchaneei@swu.ac.th 

อ.สุวัฒน์   บุญธรรม ต่อ 1294  suwatb@swu.ac.th 

ดร.มิ่ง   เทพครเมือง ต่อ 1291  ming@swu.ac.th 

อ.ปัฐมาภรณ์  เดชะไกศยะ ต่อ 1214  patamaporn@swu.ac.th

อ.ศิริพร  หงษาครประเสริฐ ต่อ 1236  siripornh@swu.ac.th

อ.รักษ์สิริ  แพงป้อง ต่อ 1254  ruksiri@swu.ac.th 

อ.ไมตรี  กุลบุตร   maitree@swu.ac.th 

อ.มินท์มันตา  ศรีวรัตน์ธนกร   minmanta@swu.ac.th 

อ.ภรณ์นภา วงศ์ชะอุ่ม   pornnapaw@swu.ac.th

อ.นภาพร   ละดาห์   napaporn@swu.ac.th

อ.นัทธินันท์  ละมายสิงห์ ต่อ 2185     

อ.รัฐพร  หอมกลบ ต่อ 2109     

อ.ศราวุฒิ   งามยิ่ง ต่อ 1264     
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อ.ทราย  ศรีเงินยวง ต่อ 1254      

อ.ชนิดาภา  พึ่งหลวง ต่อ 1302      

อ.ภาวิณี   เนื่องเสวก ต่อ 1302      

อ.เสฏฐวุฒิ   บรรดาศักดิ์ ต่อ 2178      

อ.พิชญานิน  ศิริหล้า ต่อ 2170      

อ.อภิญญา  มิ่งเมือง ต่อ 1302      

อ.ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ ต่อ 1254     

อ.ปณิดา  วันเสือ ต่อ 1215      

อ.ฐานมาศ  มงคล ต่อ 1231      

อ.ดุสิต  คุ้มสิน ต่อ 1233      

อ.ปิยพงษ์  พรมนนท์       

อ.อารีรัตน์  มะตูม ต่อ 1266      

อ.พรเพ็ญ  ทองโท ต่อ 1254      

อ.มิณฑิรา  จินตกะวงค์       

อ.สุกานดา พันตาเอก      

อ.สุจารี  กังวานกนก      

อ.มณฑิรา  พลพืชน์      

อ.ณัฐฐา ทองอ่วมใหญ่      

อ.ประภาพร  เปลาเล ต่อ 1210     

อ.ปัทมาภรณ์  วิทูร ต่อ 1210     

อ.ดวงกมล  สุขสวัสดิ์      

อ.สุภาภรณ์   ชุ่มชื่น      

อ.ธนวุฒิ   ปัญญาพูนผล      

อ.วรรณชัย นรสาร      

อ.ปวัน  มาลากุล  ณ  อยุธยา      

อ.เบญจรัตน์  ใจบาน      

อ.สิรินาถ  พงษ์ธนู ต่อ 1215     

อ.เรณู  มาละออง      

อ.ชานนท์  บุตรพุ่ม      

อ.ญาณิศา เนียมหอม      

อ.วริศรา จิตรพรสวรรค์      
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อ.วัชลี  โพธิ์ศรี ต่อ 1254     

อ.อภิสิทธิ์  แก้วประเสริฐ ต่อ 1234     

อ.ฐานิศรา  หนูชัยแก้ว      

อ.วีราพัชร์ นามกูล      

อ.ปฏิมา คำาแก้ว      

อ.พนิตตา วงษ์พานิช      

อ.ลักษิกา จิตโรจนภาส      

อ.ภาคย์ เลาหวัฒนเสรี      

อ.ศศิวิมล สนทะยา      

อ.รัตนวดี พังแสงสุ      

อ.ธนวรกฤต กัญญาเงิน      

อ.ณัฐพงษ์ บางท่าไม้     

อ.สุวรรณ   งามเนตร      

อ.ณันทิกา นทีธร      

อ.ชนินันท์  ยอดนาม      

เจ้าหน้าที ่      

นางณัฐสุดา  บุญประกอบ ต่อ 1304  nutsudab@swu.ac.th 

นายเสริมศักดิ์  บัวแดง ต่อ 1217  sermsakb@swu.ac.th

นายวิชญวิสิฐ   ชวลิตมงคลกุล ต่อ 2107      

น.ส.วิไลลักษณ์   รวมศิลป์ ต่อ 1212     

น.ส.ณทิชา     โชคศิริ ต่อ 2265      

น.ส.รัตติยาภร  สาลีผลิน ต่อ 2114     

 ต่อ 2117     

น.ส.ศิริวรรณ  สุขสบาย ต่อ 1211     

นางอมรรัตน์ เพ็ชร์ภักดี ต่อ 1285     

นายณรงค์เดช แสงโฉม      

นางฑาริกา ศรีคะชินทร์      

เจ้าหน้าที่คนงาน       

นางทิพพา    วิชัยดิษฐ์ ต่อ 2105  tippa@swu.ac.th 

นางสมพร     จริยาณวัตร ต่อ 1221  sompornj@swu.ac.th 

นายวิโรจน์    จุรังคลักษณ์ ต่อ 2107  virojana@swu.ac.th 
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นายยชอนันต์  อธิษฐานรัตน์ ต่อ 2107  yachaanon@swu.ac.th

นายไชยวัฒน์   เรือนทอง ต่อ 2107  chiwatr@swu.ac.th

นายสุภกิจ     จันชุ่ม ต่อ 2164  supakit@swu.ac.th 

นางบังอร     เจนจบ ต่อ 2105  bangonj@swu.ac.th  

นางนฤมล     วงวาน ต่อ 2105  narumolv@swu.ac.th 

นางจันทร์ดี   แข่งขัน ต่อ 1214  jundee@swu.ac.th 

น.ส.บุญเรือน  รุ่งศรี ต่อ 1210  boonruen@swu.ac.th 

น.ส.สุภัทรา   ศุภาเดชาภรณ์ ต่อ 1214  supatras@swu.ac.th 

นายพนัส     ลินทอง ต่อ 2107  phanut@swu.ac.th 

น.ส.รสสุคนธ์   สงวนพันธุ์ ต่อ 1200  rossukhon@swu.ac.th 

น.ส.ทยานิศวร์ จารุภัทรวิบูลย์ ต่อ 2114  tayanis@swu.ac.th 

น.ส.ประวร   บุญยอ ต่อ 1232  praworn@swu.ac.th 

น.ส.กมลพร   วิชิต ต่อ 2105  boonyem@swu.ac.th 

นางอัมภาวรรณ  ไชยรัตน์ ต่อ 1302  umpawon@swu.ac.th

น.ส.ประภา   เย็นสุข ต่อ 2105     

น.ส.บุปผา    ธงศรี ต่อ 1215  buppha@swu.ac.th 

นายสมชัย    วงศ์ตะนา ต่อ 1213  somchaiwo@swu.ac.th

น.ส.มาลัย     นิยม ต่อ 1302  malain@swu.ac.th 

นางสุภาพ    หมุดเงิน ต่อ 2105     

นายวิเชียร   อัญชื่น ต่อ 2107  wichean@swu.ac.th 

นายสมบูรณ์    เรือนทอง ต่อ 1241  somboonr@swu.ac.th

 ต่อ 1221     

น.ส.ภรสยุม    พุ่มภู่ ต่อ 2105   pornsayoom@swu.ac.th

น.ส.สมณีย์     เหล่ามา ต่อ 2105     

นายอำานาจ    วิชิต ต่อ 2107  umnad@swu.ac.th 

น.ส.อรทัย     คิดดีจริง ต่อ 1210  orathaik@swu.ac.th 

นายยงยุทธ   วิเศษตุ่น ต่อ 2107     

นางอรุณศรี   ลินทอง ต่อ 1285     

นางสุดสาคร  วิเศษตุ่น ต่อ 2105  sudsakhon@swu.ac.th

นางพิกุล เกษรบัว      

นายวีระเดช  ไชยแสง ต่อ 2107     
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นายมงคล  ใจกว้าง     

หลักสูตรนานาชาติ  (PPiP)

Office  02-261-5241, 02-261-5243      

หมายเลขภายใน ต่อ 2104     

 ต่อ 2118    

 ต่อ 2116    

Nursery  A       ต่อ 2113     

Nursery  B    ต่อ 2115     

Reception  A    ต่อ 2112     

Reception  B  ต่อ 2111     

Year  1 A         ต่อ 2150     

Year 1 B ต่อ 2262     

อ.ทิฐินันท์  ทำาน ุ ต่อ 2112     

อ.ณัฐวรรณ  สุขสงวน ต่อ 2262  nattawans@swu.ac.th

อ.ศลิษา  พิไสยสามนต์เชต ต่อ 2111     

อ.สุธิดา  เลิศเดชะชัย ต่อ 2113  sutidal@swu.ac.th 

อ.วรรณิดา  โรจนภาพงศ์ ต่อ 2150  wanidar@swu.ac.th 

อ.ชิดชนก  ศรีสุภักดิ์   chidchanoks@swu.ac.th

อ.ประภาพร  อุดมพรพิบูล ต่อ 2115     

อ.กิจพิวรรณ  โชติวิเชียร   kitpiwan@swu.ac.th 

อ.ณัฐวดี พลอยดี   natwadee@swu.ac.th

อ.ภัทรี วงศ์วัฒนศานต์      

อ.พัชกุล แก้วกำาพลนุชิต      

อ.เทพฤทธิ์ สิทธินพพันธ์   tepparit@swu.ac.th 

อ.ชนิกานต์ หิรัญประจักษ์      

อ.ณิชกร สงวนสัตย์      

อ.กิริยา เวชพานิช      

Ms. Sijia  Liu    sijia@swu.ac.th 

Ms.Rosanna carlo  Jenner    rosanna@swu.ac.th

Ms.Ildiko  Bartalosova      

Mr.Lee Hall   leeha@swu.ac.th 
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Mr.Andrew  Seaman   andrewse@swu.ac.th

Ms.Charlotte Ami Louise  Dowsett      

Ms.Louise Maureen  Steiger      

Ms.Paige Zoe  Jasper      

Ms.Hollie Beth  Shipley      

Ms.Anna  Humphries      

Ms.Morgan  Jones      

Ms.Caitlin  Brown      

Ms.Melisa  Jefferies      

Ms.Abigail  Clarke      

Ms.Samuel Paul  Gilmore   samuel@swu.ac.th 

เจ้าหน้าที ่      

น.ส.นงคราญ    ยั่งยืน ต่อ 2104  nongkrany@swu.ac.th

น.ส.ภาทินี     มั่นเกษวิทย์ ต่อ 2104     

น.ส.กาญจน์นพัช   ดุจติปิยะ ต่อ 2116  karnnapat@swu.ac.th

น.ส.ทุมรัตน์  บุญทับ   tummrat@swu.ac.th

น.ส.นิตยา แซ่ปุ่น      

เจ้าหน้าที่คนงาน     

น.ส.พรนภา  นนพละ    pornnapan@swu.ac.th 

น.ส.อภิญญา   รุ่งศรี   apinyar@swu.ac.th 

น.ส.ปนัดดา    รุ่งศรี   panaddar@swu.ac.th 

น.ส.วลัยภรณ์ นนพละ   malaipornn@swu.ac.th 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-258-9326     

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  2-260-9986-8      

หมายเลขโทรสาร  02-662-1183     

ธุรการ  02-258-4106 ต่อ 122    

หลักสูตรนานาชาติ

โทรศัพท์  02-260-9621-3 ต่อ 700    

ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ผศ.ชวลิต   สูงใหญ่ ต่อ 109   chawaliz@swu.ac.th

เลขาผู้อำานวยการโรงเรียนฯ ต่อ 110     

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

อ.ศุภศิษย์   นามโภชน์ ต่อ 204  supasith@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ      

อ.ธนลาวัลย์   เพียรค้า ต่อ 144  chusris@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน      

อ.ศรินทร  จี้เพ็ชร ต่อ 107  sarinthorn@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและนิเทศ      

อ.วนิดา   ยาณรักษา ต่อ 113   wanidaya@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา      

อ.กันหา     ราชโคตร ต่อ 154  kunha@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายหลักสูตรนานาชาต ิ      

อ.พรรณประไพ   มุขแจ้ง ต่อ 3504  panprapa@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพและบริการชุมชน     

ผศ.สุคนธ์   อักษรชู ต่อ 115  sukhon@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม     

อ.ปราโมทย์   แขกระจ่าง ต่อ 200  pramotk@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน     

อ.ยุทธกร  ไพรวงษ์ ต่อ 3108  yuttakorn@swu.ac.th

บุคลากร       

นางอมราลักษณ์   ชัยภักดี ต่อ 124  amaralak@swu.ac.th 

น.ส.ทิพย์วัลย์   เกื้อทอง ต่อ 126  tippawank@swu.ac.th 
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น.ส.ภัทรนันต์   สุคง ต่อ 125  pattaranan@swu.ac.th 

น.ส.สาวิตรี   สายสะอาด ต่อ 175  sawitrees@swu.ac.th 

น.ส.พจน์นิพัทร์   ถาวรเจริญ ต่อ 175  photnipat@swu.ac.th  

น.ส.สุกัญญา   ปทุมชัย ต่อ 122  sukanya@swu.ac.th 

น.ส.วาสนา   อุดม ต่อ 120  vasanau@swu.ac.th

น.ส.สุรีรัตน์   พรมสุรินทร์ ต่อ 127  sureerat@swu.ac.th 

นายกิตติพงษ์   สร้อยแก้ว ต่อ 132  kittipongs@swu.ac.th 

นายสร้างสรรค์   วงศ์ฉลาด ต่อ 132  sangsun@swu.ac.th  

นายณรงค์ชัย     ผลดี ต่อ 111  narongchaip@swu.ac.th

 ต่อ 112

นายวิษณุ         แสงเปรี่ยง ต่อ 111  vissanu@swu.ac.th

 ต่อ 112

นายวัลลภ       กรีติวิทยากร ต่อ 111

 ต่อ 112     

นายพันธวัช    กองเงิน ต่อ 111

 ต่อ 112  pantawat@swu.ac.th

น.ส.พรพิมล   แตงไทย ต่อ 131  pornpimon@swu.ac.th 

นายสำาเริง   สุนทรเกต ุ ต่อ 143  sumroeng@swu.ac.th 

นางเกษกนก   ตุ้มชัยพร ต่อ 145  ketwaree@swu.ac.th 

น.ส.เพริศฉาย   ศรีสุวรรณหงษ์ ต่อ 145  phraotchai@swu.ac.th 

นายเฉลิมพล   จันตรีกุล ต่อ 141  chalermpol@swu.ac.th 

นายอนุรักษ์    ไทยวรรณ ต่อ 141  anurakt@swu.ac.th 

นางจิตรา      นาปาเลน ต่อ 142   jitran@swu.ac.th 

นายกาลัญญู   สูงใหญ่ ต่อ 150  kalunyu@swu.ac.th

 ต่อ 151

นางอรพรรณ   สุรวิชัย ต่อ 500  orapans@swu.ac.th 

นางชุติมา   ตลอดไธสง ต่อ 163  chutimath@swu.ac.th 

นายอิสระ   วรรณกุล ต่อ 163   itsar@swu.ac.th 

น.ส.ไข่มุก   เหล่าสุนทร ต่อ 146   kaimuk@swu.ac.th 

น.ส.วิไลวรรณ   วัชรวิชานันท์ ต่อ 146      

น.ส.อลิสา   หนูรุ่น ต่อ 134  alisan@swu.ac.th 
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น.ส.โศภิตา โศภิตพงศ์ ต่อ 0

 ต่อ 3101     

นางอิสรีย์   มหาขันธ์ ต่อ 3105  isareem@swu.ac.th 

นางสุภัษรา   ศรีณะพรหม ต่อ 200  supatsaras@swu.ac.th  

นางสุภัก   จิตรีขาน ต่อ 104  supakj@swu.ac.th

 ต่อ 105

น.ส.ทิชากร   อาทิตวรากูล ต่อ 184  thichakorn@swu.ac.th 

น.ส.หทัยรัตน์  มาสิงห์ ต่อ 182  kamontippr@swu.ac.th

น.ส.กรรณิการ์   เก็งวินิจ ต่อ 110  kannikark@swu.ac.th 

น.ส.นันทนา   โมลีวงศ์ ต่อ 128  nantanam@swu.ac.th 

น.ส.ชนาธิป   วรรณศรี  ต่อ 3106

 ต่อ 3107      

น.ส.เฉิดฉวี   คุณทัน  ต่อ 3106

 ต่อ 3107      

น.ส.เกษมณี  ทองปัญญา  ต่อ 3106

 ต่อ 3107     

น.ส.สุจิณนา   ชัยแสงฤทธิ์ ต่อ 3109  sujinna@swu.ac.th 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ต่อ 156      

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่อ 165

 ต่อ 166     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต่อ 169

 ต่อ 170      

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ ต่อ 152

 ต่อ 153     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต่อ 118

 ต่อ 172     

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา  ต่อ 3301

 ต่อ 3302     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ต่อ 507     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ต่อ 150

และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ต่อ 151     



234

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ต่อ 201

และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ต่อ 202    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ต่อ 200    

และเทคโนโลยี คหกรรม ต่อ 203    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ต่อ 204    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์   ต่อ 3200

 ต่อ 3203     

กิจกรรมแนะแนว ต่อ 136

 ต่อ 139     

 ต่อ 148    

โครงการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต่อ 3207-8     

งานการเงิน ต่อ 124    

 ต่อ 125    

 ต่อ 126    

 ต่อ 108    

งานพัสดุ ต่อ 501

 ต่อ 511     

งานสารบรรณ ต่อ 120

 ต่อ 122    

งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 0

 ต่อ 13101    

งานการเจ้าหน้าที่ ต่อ 127    

งานอาคารสถานที่ ต่อ 111

 ต่อ 112     

งานทะเบียน ต่อ 130

 ต่อ 131     

งานเอกสารวิชาการ ต่อ 143     

งานวิชาการ ต่อ 145     

งานวัดผลประเมินผล ต่อ 141

 ต่อ 142    

งานสุขอนามัยห้องพยาบาล ต่อ 500     
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งานโสตทัศนูปกรณ์ ต่อ 163     

งานห้องสมุด ต่อ 46

 ต่อ 147    

งานศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ต่อ 134    

สำานักงานฝ่ายพัฒนานักเรียน ต่อ 3108

 ต่อ 3109    

งานวิจัย ต่อ 182

 ต่อ 184    

ห้องพยาบาล ต่อ 500     

ห้องพักนิสิตฝึกสอน ต่อ 185     

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ต่อ 115     

งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต่อ 3106-7     

งานโครงการอาหารกลางวัน ต่อ 3105     

ห้องลูกเสือ , ห้อง รด. ต่อ 106     

ห้องผลิตเอกสาร ต่อ 510     

ห้องครัว ต่อ 3104     

ป้อมยาม ต่อ 3307    

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  

อ.ปราโมทย์   แขกระจ่าง ต่อ 129   pramotk@swu.ac.th 

อ.ปัทมาศ   ทองไสว  ต่อ 107   pattamac@swu.ac.th

 ต่อ 104

 ต่อ 105     

อ.ศิริอร   นพกิจ ต่อ 200   sirion@swu.ac.th 

อ.ยงยุทธ    เอี่ยมสอาด ต่อ 3108   yongyuta@swu.ac.th 

ผศ.ศิริวรรณ   ฤกษนันทน์ ต่อ 116  siriwanr@swu.ac.th 

อ.สุรพงษ์   ด่านลักษณโยธิน ต่อ 204  surapong@swu.ac.th 

อ.พรรณประไพ   มุขแจ้ง ต่อ 3504  panprapa@swu.ac.th 

อ.ระวีวรรณ   กนิษฐานนท์ ต่อ 505  raweewak@swu.ac.th 

อ.นาราวดี   กิจวิธี ต่อ 169  narawade@swu.ac.th

 ต่อ 170

อ.จินตนา   นักบุญ ต่อ 174  jintanan@swu.ac.th 
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อ.วนิดา   ยาณรักษา ต่อ 113  wanidaya@swu.ac.th 

ผศ.ศิริวรรณ   พิริยะสุรวงศ์ ต่อ 183  siriwanp@swu.ac.th 

อ.วิไล   แสงชัยกุล ต่อ 130  wilais@swu.ac.th 

อ.รสนา   มรรษทวี ต่อ 174  rossana@swu.ac.th 

อ.วรพงษ์   แสงประเสริฐ ต่อ 169  worapong@swu.ac.th

 ต่อ 170

อ.รุ่งนภา   บุญทวีกิจ ต่อ 169  rungnapab@swu.ac.th

 ต่อ 170

อ.กนกพร   วงศ์ไพรินทร์ ต่อ 169  kanokpornw@swu.ac.th

 ต่อ 170

อ.ธัญสินี    ม่วงทอง ต่อ 169  thunsinee@swu.ac.th

 ต่อ 170

 อ.พฤกษาพันธุ์   จันทร ต่อ 169  pruksapan@swu.ac.th

 ต่อ 170  

อ.นาถนิสถ์   ชนินทรเทพ ต่อ 169  narttanit@swu.ac.th

 ต่อ 170  

อ.ปารมี  นาทเวช ต่อ 169     

 ต่อ 170  

อ.เพ็ชรแท้ ชัยสิทธิ์วรกุล ต่อ 169

 ต่อ 170  

อ. ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ ต่อ 169

 ต่อ 170     

อ. วีรินทร์ทิรา ครองยุติ ต่อ 169

 ต่อ 170    

อ. กฤณภัช   อากาศวิภาต ต่อ 169

 ต่อ 170    

ดร.กัลปพฤกษ์โชคสิริ  โชคดีมีสุข ต่อ 167  chokdeemeesuk@swu.ac.th

 ต่อ 168

อ.ศิโรรัตน์   เอมประณีตร์ ต่อ 167

 ต่อ 168    

อ.วิชญ์วิสิฐ   รักษาพัชรวงศ์ ต่อ 167  witwisit@swu.ac.th

 ต่อ 168    
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อ.ปัญจรส   เหลืองธนกุล ต่อ 167  pancharote@swu.ac.th

 ต่อ 168 

อ. นำาโชค   บุตรน้ำาเพ็ชร ต่อ 167  numchoke@swu.ac.th

 ต่อ 168  

Mrs.Saw Living Stone ต่อ 167

 ต่อ 168    

อ.พัชรี   แพนลิ้นฟ้า ต่อ 152   patcree@swu.ac.th

 ต่อ 153   

อ.ภูมิพรรณ   ทวีชาติ ต่อ 152  pumipun@swu.ac.th

 ต่อ 153 

อ.ศรินทร  จี้เพ็ชร ต่อ 152  sarinthorn@swu.ac.th

 ต่อ 153

อ.สุกัญญา  จันทโภโต ต่อ 152  sukanyac@swu.ac.th

 ต่อ 153

อ.กิ่งกาญจน์   บัวแก้ว ต่อ 152  ginggarn@swu.ac.th

 ต่อ 153

อ.นนทรี  พรมมี  ต่อ 152  nonsee@swu.ac.th

 ต่อ 153

อ.เบญจลักษ์   พงศ์พัชรศักดิ์ ต่อ 152  benjalak@swu.ac.th

 ต่อ 153

อ.สรรชัย  โสมนัสวงศ์วาณิช ต่อ 152  sunchai@swu.ac.th

 ต่อ 153 

อ.ณพรรษ     อาทิตวรากูล ต่อ 152  napata@swu.ac.th

 ต่อ 153 

อ.ชุติเดช   สำาเร็จ ต่อ 152

 ต่อ 153    

อ. พงศกร ป้อมแก้ว ต่อ 152

 ต่อ 153    

อ.สุธินันท์  บุญพัฒนาภรณ์ ต่อ 171  suthinan@swu.ac.th

 ต่อ 172

อ.ธีรเชษฐ์     เรืองสุขอนันต์ ต่อ 171  teerachat@swu.ac.th

 ต่อ 172
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อ.ไพศาล      จรรยา ต่อ 171  phaisan@swu.ac.th

 ต่อ 172

ผศ.ศิริวรรณ   ฤกษนันทน์ ต่อ 116  siriwanr@swu.ac.th 

อ.ระพีพัฒน์   แก้วอ่ำา ต่อ 171  rapeepatk@swu.ac.th

 ต่อ 172

อ.จุฑามาศ   บัวทอง ต่อ 171  chutamatb@swu.ac.th

 ต่อ 172

อ.สุธารัตน์   สมรรถการ ต่อ 171  sutharat@swu.ac.th

 ต่อ 172

ว่าที่ร.ต.ไพรัช   เจริญตรีเพชร ต่อ 171  phairatj@swu.ac.th

 ต่อ 172

 อ.กนกอร    แร่ทอง ต่อ 171

 ต่อ 172     

อ.จารุวัฒน์   ชูรักษ์ ต่อ 171   jaruwatc@swu.ac.th

 ต่อ 172 

อ.สิทธิกร   เรืองศรี ต่อ 171

 ต่อ 172     

อ.เกษชุดา   เพียงนุเคราะห์ชน ต่อ 171

 ต่อ 172      

อ. วรวุฒิ แซ่ตั้ง ต่อ 171

 ต่อ 172     

อ. ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว ต่อ 171

 ต่อ 172    

อ. เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม ต่อ 171

 ต่อ 172     

อ.กันหา     ราชโคตร ต่อ 150  kunha@swu.ac.th

 ต่อ 151

อ.อำานาจ   สาทสิทธิ ์ ต่อ 150  amnaj@swu.ac.th

 ต่อ 151

อ.วรรัตน์   เอี่ยมนาคะ ต่อ 150  vorarat@swu.ac.th

 ต่อ 151
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อ.กาลัญญู   สูงใหญ่ ต่อ 150  kalunyu@swu.ac.th

 ต่อ 151

อ.ยุทธกร  ไพรวงษ์ ต่อ 3301  yuttakorn@swu.ac.th 

อ.จตุพร   บรรเริงเสนาะ ต่อ 3302  jatupornb@swu.ac.th 

อ.อรชุมา   นาคดิลก ต่อ 3302  onchuma@swu.ac.th 

อ.มาริสา   เกตุขาว ต่อ 3303  marisak@swu.ac.th 

อ.สุมาลี   ไพรวงษ์ ต่อ 3303  sumaleepr@swu.ac.th

อ.พลเอก   สุภาสงวน ต่อ 3301  polnek@swu.ac.th  

อ.รังสรรค์    นามเมือง ต่อ 3301      

อ.ชโยทิต  ศิริโชติ ต่อ 3301      

อ.บุปผา   ม้วยแก้ว ต่อ 507  buppa@swu.ac.th 

อ.กิริยา     กุศลส่ง ต่อ 507  kiriya@swu.ac.th  

อ. ไอริณ วัฒนพานิช ต่อ 507    

ผศ.ทวีศิลป์   พรมสุวรรณ์ ต่อ 201  taveesin@swu.ac.th 

อ.ปราโมทย์   แขกระจ่าง ต่อ 129  pramotk@swu.ac.th 

อ.ปัญจพงค์   เจริญศรี ต่อ 201  santipon@swu.ac.th 

อ.รอฮานี   หีมมิหน๊ะ ต่อ 202  rohanee@swu.ac.th 

อ.นิกุล     ชุ่มมั่น ต่อ 201  nigool@swu.ac.th 

อ.กิตติศักดิ์   ประเสริฐกุล ต่อ 3204  kittisakp@swu.ac.th  

อ.วิศรุต   สุวรรณศรี ต่อ 3204  wisarut@swu.ac.th 

อ.วิสุดา      อิเกิลแชม ต่อ 3204  wisuda@swu.ac.th 

อ.ธีรพงษ์   บำาเพ็ญทาน ต่อ 3204  theeraphong@swu.ac.th

อ.กุลธิดา  นาคะเสถียร ต่อ 3204  kunthida@swu.ac.th 

อ.ลักขณา   คชสาร ต่อ 3200  lakkanako@swu.ac.th 

อ.อานนท์   เลียนอย่าง ต่อ 3200  anon@swu.ac.th  

อ.ผุสวัฒน์   ทองสร้อย ต่อ 3200  phusawat@swu.ac.th

อ.ศุภจิรา  เพ็ชรประกอบ ต่อ 3200      

อ.ธีรศักดิ์  คชสาร ต่อ 3200     

อ.ศิริลักษณ์   เดชหาญ ต่อ 204  sirilakt@swu.ac.th 

อ.สุรพงษ์   ด่านลักษณโยธิน ต่อ 205  surapong@swu.ac.th 

อ.วิภาภรณ์   อรุณปลอด ต่อ 204  wipaporn@swu.ac.th 
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อ.ศุภศิษย์   นามโภชน์ ต่อ 204  supasith@swu.ac.th 

อ.ภคพงษ์   ทุ่งสี่ ต่อ 204  pakapong@swu.ac.th 

อ.ธนีพรรณ   โชติกเสถียร ต่อ 204  thaneepan@swu.ac.th  

อ.กฤษพล   วัฒนปาน ต่อ 204  krittsaphon@swu.ac.th

อ.ธนนันท์   อินทิตานนท์ ต่อ 205      

อ.สมคิด   กอมณี ต่อ 139  somkid@swu.ac.th 

อ.ศศิธร   วรรณพัฒน์ ต่อ 135  sasitronw@swu.ac.th

อ.จุฑามาศ   มีอุสาห์ ต่อ 148      

อ.ธนนวรรณ  วงษ์สวรรค์ ต่อ 136     

ผศ.สุรางค์   สุขรอด ต่อ 200  surangs@swu.ac.th 

อ.ณัฐนิชา   สุโพธิ์ ต่อ 203  nattanicha@swu.ac.th

อ.ยาตรา   ยมสูงเนิน ต่อ 203  yattra@swu.ac.th 

อ.ปิยดา   กาญจนดำารงนันท ์ ต่อ 203     

อ.ยอดขวัญ  ซาไข ต่อ 203     

อ.พัชรา   เทนสิทธิ์ ต่อ 156  patchart@swu.ac.th 

อ.วริศธีร์  ดาราสูรย์ ต่อ 156  wanittha@swu.ac.th 

อ.สุกัญญา   บุญทวี ต่อ 156  sukanyab@swu.ac.th 

อ.สุวิมล     คำานวณ ต่อ 156  suwimonk@swu.ac.th  

อ.ปราโมทย์    สกุลรักความสุข ต่อ 156  pramote@swu.ac.th 

อ.สรัญญา   ปัญญะสุทธิ์ ต่อ 156  sarunyap@swu.ac.th

อ.พัชรีภรณ์   กันทะนะ ต่อ 156      

อ.สาวอรวรรณ  คำายวง ต่อ 156      

อ.จิตสุภา   เขียวอินทร์ ต่อ 156      

อ.กานต์รวี   ศรีประไพ ต่อ 156      

อ.กิตติยา  แซ่เตีย ต่อ 156     

อ.นาตยา   ช่วยชูเชิด ต่อ 165  nattayac@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.ธวัชชัย   วิจารณ์นิกรกิจ ต่อ 165  thawatchaiw@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.ศิริญา พิชัยสามารถ ต่อ 165  titiyaporn@swu.ac.th

 ต่อ 166 
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อ.นวทรัพย์   พิชัยสามารถ ต่อ 165  nawasap@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.นันทกานต์   สายทอง ต่อ 165  nuntakan@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.นัทชาริน   อาษาธง ต่อ 165  nutcharin@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.พีระพล   ชินรัตน์ ต่อ 165  peerapolc@swu.ac.th

 ต่อ 166 

ดร.เกริก   ศักดิ์สุภาพ ต่อ 165  krirks@swu.ac.th

 ต่อ 166 

อ.กนกภรณ์   แซ่คู่ ต่อ 165

 ต่อ 166      

อ.จารุวรรณ  ไทยเถียร ต่อ 165

 ต่อ 166     

อ.ณัฐธยาน์   เชาว์เฉลิมกุล ต่อ 3207-8  natthayac@swu.ac.th 

อ.สุภัสสรา   จตุโชคอุดม ต่อ 3207-8  supatsaraj@swu.ac.th

อ.ศุภพิชญ์   วิเชียรฉันท์ ต่อ 3207-8  supapitch@swu.ac.th

อ.พันทิวา   งามพจนวงศ์ ต่อ 3207-8     

อ.อภิญญา  แขกระจ่าง ต่อ 3207-8     

อ.ปภณ   มะโน ต่อ 106      

อ.ณัฐพร  ต่อเงิน ต่อ 106     

อ.วิศญา   เชาว์อภินันท์ ต่อ 503  witsaya@swu.ac.th 

อ.ชนิกา  สุนทรเกตุ ต่อ 503    

อ.นะภาขวัญ  ศรีเจริญ ต่อ 503     

อ.วิลาวัลย์   คุณวิเศษ ต่อ 503     

น.ส.สมใจ มะเดื่อ ต่อ 503     

นายวิษุวัต อารีรอบ      

น.ส.รุจิรา เต็งเฉี้ยง      

นายวรวิทย์ วรนันทวงศ์
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน    

หมายเลขโทรศัพท์  02-251-3930                                  

02-251-3934, 02-251-3937      

หมายเลขโทรสาร  02-251-4159     

ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน    

ผศ.ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล ต่อ 111  chaisak@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ      

อ.สมฤดี  แย้มขจร ต่อ 126   somrudey@swu.ac.th

 ต่อ 127

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย นิเทศ  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

อ.กาญจนา  ถาวร ต่อ 514  kanjanat@swu.ac.th

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      

อ.อินทิรา  บุญญานุวัตร ต่อ 112  intira@swu.ac.th 

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน      

อ.โชติวิทย์   ธรรมสุจิตร ต่อ 102  adul@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ     

ผศ.ดวงใจ  จงธนากร ต่อ 134  duangchai@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม     

อ.รุ่งโรจน์    ภักดีบำารุง ต่อ 195  rongroj@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากายภาพนักเรียน      

ผศ.ชีวัน       เขียววิจิตร ต่อ 124  cheewan@swu.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ 

ดร.ประภารัตน์  ธิติศุภกุล ต่อ 300  praparatt@swu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา    

อ.เสกสรรค์  หงษ์หิรัญพันธ์ ต่อ 101  sakesanh@swu.ac.th 

ฝ่ายพัสดุ

นางบังอร   ขำาสุวรรณ ต่อ 110  bangor@swu.ac.th 

น.ส.อรอุมา  เมระยากรณ์ ต่อ 110  onumam@swu.ac.th

น.ส.ชนิตาภรณ์  เส็งรอดรัตน์ ต่อ 110    

หัวหน้าสำานักอำานวยการ      

นางอรพร    เนื่องนุช ต่อ 113  oraporn@swu.ac.th 
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ฝ่ายการเงิน     

น.ส.พิสมัย  นิยมเหตุ ต่อ 114  pisamai@swu.ac.th 

น.ส.นราภรณ์  คำาเอี่ยม ต่อ 114  naraphor@swu.ac.th

งานสารบรรณ      

น.ส.ชไมพร   เมระยากรณ์ ต่อ 115  chamatporn@swu.ac.th

น.ส.พิมลวรรณ  อติชาติวาณิช ต่อ 115  pimolwan@swu.ac.th 

งานโภชนาการ      

น.ส.วนิดา  ไพบูลย์พัฒนพงษ์ ต่อ 117  wanidapa@swu.ac.th 

งานบุคคล      

น.ส.ณิชาภา  ทองริบุรี ต่อ 118  nichapa@swu.ac.th 

น.ส.เนตรชนก  รัตนสุภา ต่อ 118  netchanok@swu.ac.th 

เลขานุการ      

อ.ศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา ต่อ 119  saksit@swu.ac.th 

หัวหน้าสำานักงานบริการการศึกษา      

นางวีรยา  รอดสน ต่อ 120  veeraya@swu.ac.th 

ห้องโรเนียว - ถ่ายเอกสาร      

นายอำาพล  ตรีนิมิต ต่อ 121  ampholt@swu.ac.th 

นายฉัตรชัย  เก็งวินิจ ต่อ 121  chatchaike@swu.ac.th 

ฝ่ายทะเบียน      

น.ส.วิสุนตรี     ไทยน้อย ต่อ 122  visuntri@swu.ac.th 

น.ส.ศุภาวรรณ  กันแตง ต่อ 122  supawon@swu.ac.th 

นายนวกานต์  วิภาสชีวิน ต่อ 122  nawakan@swu.ac.th 

น.ส.ศรัญญา  ชูเพ็ง ต่อ 122  sarunyach@swu.ac.th 

ฝ่ายบริการ      

นายจำารูญ  พรายเมฆ ต่อ 195  chamroop@swu.ac.th  

นายวิชชรัช  ธรรมดูล ต่อ 195  isaret@swu.ac.th 

สำานักงานโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ     

น.ส.ปัทมา     เลาหสินณรงค์ ต่อ 314  pattamal@swu.ac.th 

น.ส.สุกัญญา  ฮอกระโทก ต่อ 314      

น.ส.ณัฐฏ์รดา  บุญหนุน ต่อ 314  sucheerab@swu.ac.th 
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งานประชาสัมพันธ์      

น.ส.ปิยวรรณ  ทุ่มโมง ต่อ 0  piyawantu@swu.ac.th 

น.ส.นันทนัช  พิมลบรรยงก์ ต่อ 101  nantanatpi@swu.ac.th 

น.ส.ชิดชนก  ชอบสัจจะ ต่อ 101     

งานปกครอง      

น.ส.ศิริวรรณ  ไลภาพ ต่อ 102  siriwanl@swu.ac.th

ห้องกล้องวงจรปิด    

นายประยุทธ์  แก้วนิล ต่อ 104    

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน   

อ.กัลยกร  ต่ายเมือง ต่อ 301     

อ.กรรณิการ์  ปัญญาวิชัย ต่อ 423  kannikarp@swu.ac.th 

อ.กสิณ นวลทรง ต่อ 221  kasin@swu.ac.th 

อ.กังสดาล ชูอิ่ม ต่อ 301  kangsadan@swu.ac.th 

อ.กัญจน์ณัฏฐ์  ตะเภาพงษ์ ต่อ 623  jaichuen@swu.ac.th 

อ.กิตติภูมิ  บุญรักษ์ ต่อ 125  kittiphum@swu.ac.th 

อ.กิตติศักดิ์  นิทาน ต่อ 138  kittisakn@swu.ac.th

อ.เกดิษฐ์  จันทร์ขจร ต่อ 161  keidit@swu.ac.th 

อ.ขนิษฐา แก้วเกิด ต่อ 181  khanithk@swu.ac.th 

ผศ.ดร.คณาภรณ์  รัศมีมารีย์ ต่อ 426  kanaporn@swu.ac.th 

อ.คมสันต์  ไวฉลาด ต่อ 221  khomson@swu.ac.th 

อ.จำานงค์  สดคมขำา ต่อ 533  chamnong@swu.ac.th

อ.จิตต์ตรา  ตั้งศิริพงศ์เมธ ต่อ 431  chittra@swu.ac.th

อ.เจริญขวัญ  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา ต่อ 123   

อ.ชนัยสุดา  ทองอยู่ ต่อ 426  chanaisuda@swu.ac.th 

อ.ชลธิชา ใจพนัส ต่อ 530  cholticha@swu.ac.th 

ดร.ชลภูมิ บรรหาร ต่อ 537  chonlapoom@swu.ac.th

อ.ชวลิต ศรีคำา ต่อ 135  chawalits@swu.ac.th

อ.ชัยณรงค์  แย้มขจร ต่อ 622  chainary@swu.ac.th 

อ.ชุติมา ทศเจริญ ต่อ 741  chutimato@swu.ac.th 

อ.เชิด  เจริญรัมย์ ต่อ 181  cherdch@swu.ac.th 

ผศ.โชตรัศมิ์  จันทน์สุคนธ์ ต่อ 152  chotratsame@swu.ac.th
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อ.เฌอณรินทร์  วรรณรัตนางกูล ต่อ 529     

อ.ฐานภา รอดเกิด ต่อ 302  ratanar@swu.ac.th 

อ.ณภัสวรรก์  สุภาแสน ต่อ 132  haphatsawan@swu.ac.th

อ.ณัฏฐ์พัชร์  แพร่งกระโทก ต่อ 301  nattaphat@swu.ac.th 

อ.ณัฐ สิทธิกร ต่อ 141  nut@swu.ac.th 

อ.ณัฐ  ศรสำาราญ ต่อ 421  nat@swu.ac.th 

อ.ณัฐพงศ์  แก้วสุวรรณ์ ต่อ 556  natthaphong@swu.ac.th

อ.ณัฐวุฒิ  นวนา ต่อ 123  nattawoot@swu.ac.th 

อ.ณัฐวัชร  บุญยัง ต่อ 162  nattawat@swu.ac.th 

อ.ณัฐพล   สัจกุล ต่อ 540  natthapon@swu.ac.th 

อ.ณัฐิกา  ลี้สกุล ต่อ 124  nutthikal@swu.ac.th 

อ.ณัฐฐิพร  บัวสุวรรณ ต่อ 123      

อ.ณัฐธิดา  กิ่งเงิน ต่อ 554     

อ.ดวงกมล  เจียมเงิน ต่อ 623  duangkamonj@swu.ac.th

อ.ดวงเดือน  พัฒนวิริยะวาณิช ต่อ 171  duangdeu@swu.ac.th 

อ.ดารณี เชยชุ่ม ต่อ 123  daraneej@swu.ac.th

อ.วรรณวณัช  ภูริอุดมเศรษฐ์ ต่อ 446  orasa@swu.ac.th 

อ.นงคราญ  สุนทราวันต์ ต่อ 141  nongkaru@swu.ac.th 

ผศ.นภาลักษณ์  รุ่งสุวรรณ ต่อ 161  napaluk@swu.ac.th 

นายนิธิส อ้นแก้วมณี ต่อ 332  teeyos@swu.ac.th 

อ.นิรณี  อุทโยชาติ ต่อ 621  niranee@swu.ac.th

อ.นุช   พุ่มเพชร ต่อ 183  nuch@swu.ac.th

 ต่อ 514 

อ.นัทนันท์  ตันธนวัฒน์ ต่อ 301  natthanan@swu.ac.th 

อ.นันทวรรณ   ชื่นชมคุณาธร ต่อ 151  nuntawan@swu.ac.th 

อ.เบญจมาศ  พงษ์พล ต่อ 123     

อ.บุศราคัม  ช่วงชัย ต่อ 520  budsarak@swu.ac.th

อ.ปรเมษฐ์  คำาจร ต่อ 138  poramate@swu.ac.th

ดร.ปัทมา  ดีสวัธน์ศรีเพชร ต่อ 123  pattamad@swu.ac.th 

อ.ปารณีย์  น้อยแสง ต่อ 301  phonnapha@swu.ac.th 

อ.ปิยนุช สิทธิกร ต่อ 303  piyanuchsi@swu.ac.th  



246

อ.ปิยะนันท์  ภักดีบำารุง ต่อ 446  piyanun@swu.ac.th 

อ.พงศกร ธรรมบุศย์ ต่อ 151  pongsat@swu.ac.th 

อ.พงศธร นันทธเนศ ต่อ 423  pongsath@swu.ac.th 

อ.พรพรรณ  เสริมพงษ์พันธ์ ต่อ 136  pormpun@swu.ac.th 

ผศ.พวงทอง  พุ่มอยู่ ต่อ 251  paungton@swu.ac.th 

อ.พิชาคม  โอเขียว ต่อ 221  nikom@swu.ac.th 

อ.พิชญ์นิตา  สองสนู ต่อ 623  pichnita@swu.ac.th 

อ.พีรนุช ธีรอรรถ ต่อ 554  peeranuch@swu.ac.th

อ.เพชรลดา  เฟื่องแก้ว ต่อ 537     

ผศ.มณีภรณ์  ทฤษณาวดี ต่อ 142  maneepor@swu.ac.th 

อ.มานิตา  ยืนยง ต่อ 123  manitay@swu.ac.th 

อ.เยาวลักษณ์  สุขุมินท ต่อ 527  yaowalaksu@swu.ac.th 

อ.รตาลลิลล์  แก้วปาน ต่อ 623  kannikak@swu.ac.th 

นางรัตนา ภูสุวรรณ ต่อ 516  ratanapoo@swu.ac.th 

อ.รัสมีจันทร์  อินชนบท ต่อ 152  ratsameejun@swu.ac.th

อ.รวีวรรณ   อรรถานิธี ต่อ 301  raweewana@swu.ac.th

อ.ลลิต  รัชตเรืองนำากุล ต่อ 303     

อ.วรงค์   เจนพิทักษ์พงศ์ ต่อ 554  warung@swu.ac.th 

อ.วรดร  ใบพักตร์ ต่อ 421  woradorn@swu.ac.th 

อ.วรพันธุ์   อิ่มอ่ำา ต่อ 221  picheti@swu.ac.th 

ผศ.วรรณิศา  ปลอดโปร่ง ต่อ 125  vannisa@swu.ac.th 

อ.วราภรณ์  กรุดทอง ต่อ 721  warapornk@swu.ac.th

อ.วรายุทธ  สายทอง ต่อ 162  varayuth@swu.ac.th

อ.วรุตดม  พันธ์ธนพฤกษ์ ต่อ 221     

อ.วิทวัส     ปิงเมือง ต่อ 623  wittawatp@swu.ac.th 

อ.วัฒนโชติ  เพ็งพริ้ง ต่อ 128  wattanan@swu.ac.th 

น.ส.วันพ็ญ  ทองชนะ ต่อ 516  wanpento@swu.ac.th

นายศรายุทธ  วรสานนท์ ต่อ 138     

อ.ศิรสิทธิ์   อ่วมเครือ ต่อ 123      

อ.ศิริพร เจริญกิจภัณฑ์ ต่อ 301  siriporncha@swu.ac.th 

อ.ศิริเพ็ญ  ประกอบดี  ต่อ 520  siripen@swu.ac.th 
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อ.ศิริลักษณ์  คงมนต์ ต่อ 182  siriluck@swu.ac.th 

น.ส.ศิริวรรณ  ของเมืองพรวน ต่อ 431  siriwanpi@swu.ac.th

อ.ศิษฏิพร  ตรีนิมิตร ต่อ 195  sistitporn@swu.ac.th 

อ.ศุภาลี  ทวีวรรธนะ ต่อ 301  subhalee@swu.ac.th 

อ.สมเกียรติ  ตั้งมนัสตรง ต่อ 195  somkiati@swu.ac.th 

อ.สมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล ต่อ 530  sompitk@swu.ac.th 

อ.สันติ   อิทธิพลนาวากุล  ต่อ 531  sunti@swu.ac.th 

อ.สิริกุล  อำานาจเกียรติกุล ต่อ 446  sirikun@swu.ac.th 

อ.สุกัลยา   ฉายสุวรรณ ต่อ 531  sukanlaya@swu.ac.th 

อ.สุจุฑา   สีทองสุรภณา ต่อ 125  suchota@swu.ac.th 

อ.สุธาสินี  สัตย์เจริญ ต่อ 125  suthasinees@swu.ac.th

อ.สุนทร   ภูรีปรีชาเลิศ ต่อ 132  soonthorn@swu.ac.th

อ.สุพจน์  จักรใจ ต่อ 252      

อ.สุรางค์   วีรประเสริฐสุข ต่อ 173  surangwe@swu.ac.th 

อ.เสฏฐวุฒิ   มุลอามาตย์ ต่อ 128  sedthawut@swu.ac.th 

อ.อภิณห์พร  ฤกษ์อนันต์ ต่อ 134  piyadad@swu.ac.th 

อ.อมรเทพ   ทัศนสุวรรณ ต่อ 623  amornthep@swu.ac.th 

อ.อรทัย  เจนจิตศิริ ต่อ 527  orathaij@swu.ac.th 

อ.อรพรรณ   เลิศสินเกรียงไกร ต่อ 529  orapun@swu.ac.th 

อ.อัจฉรา สุเสวี ต่อ 136  auchara@swu.ac.th

 ต่อ 514 

ดร.อัญชฎา   พัวไพบูลย์ ต่อ 128  unchada@swu.ac.th 

อ.อัปษร สรจักร์กิจ ต่อ 136  upsorn@swu.ac.th 

อ.อุทัย แก้วเพชร ต่อ 540  uthaike@swu.ac.th

อ.อุมาภรณ์  รอดมณี ต่อ 423  umapron@swu.ac.th 





สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด ประสานมิตร

มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม

ที่ทำาการไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ

ร้านถ่ายภาพ มศว โฟโต้

ร้านเบเกอรี่ มศว

บริษัท RSG Bangkok

บริษัทจงภักดีภูมิ 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ร้าน U - STOR  (ยูสโตร์)

ซีเอ็ดบุ๊ค สาขา มศว

ร้านสตาร์บัค (starbucks)

โรงแรมสวูเทล

ลานเล่นล้อ

ร้านเสริมสวย (SASSY SALON)

ร้านเครปและไอศครีมร้านดอกไม้ (ราชพฤกษ์คอฟฟี่)

ร้าน N - DESIGN

ร้านช่อม่วง @ SHOP

ร้านขายเครื่องแบบนิสิต (คุณจันทร์) อาคารพล่าซ่า  องครักษ์

โรงแรมไทปัน

โรงแรมจัสมิน

ร้านถ่ายรูปนิวสีลม
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สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด  ประสานมิตร      

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000     

โทรศัพท์  02-259-1474, 02-258-0227     

โทรสาร  02-261-5703, 02-262-0807     

โทรศัพท์หมายเลขภายในสำานักงาน 15683     

 15684     

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด

นายสัญชัย  เตชะมนูญ      

น.ส.กนกวรรณ   ชูนาค      

นางกนกนาถ     สวัสดิมงคล      

นางกรวรรณ     ยังน้อย      

นางจินห์ณิภา    ดิลกมงคลกุล      

น.ส.จุฬาลักษณ์   แสงวันลอย      

น.ส.ณฐอร  บุญพิลา      

นางภัคจิรา   เทียนทอง      

น.ส.ปิยาณี     ทองบ่อ      

นายพุทธิพัชร์   โชตินิธิธนาภรณ์      

น.ส.ศุภิดา    ลูกเสือ      

น.ส.สุพร  บวรวัฒนาโสภณ      

น.ส.โสภา    ทองชัย      

นายวีรชิต   ศรีมุข      

น.ส.เบญจวรรณ   คำาแสนโคตร      

นางพลอยมณี    พราวประพันธ์      

นางรัตนา  ตันตะปาล      

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด  องครักษ์

โทรศัพท์  037-395-434-6    

โทรสาร  037-395-433     

นายประภาส   ยางจิตต์      

นางวิภาภรณ์  พาหาญกล้า      

นางธงชัย  ศีตะปันย ์      
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สหกรณ์ร้านค้า มศว

โทรศัพท์  02-259-8578     

ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า มศว      

คุณณัฐฐา  นาคเกษม      

สมาคมศิษย์เก่า มศว

โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ  02-649-5000       

โทรศัพท์  02-260-3555     

โทรสาร  02-261-1777     

โทรศัพท์ภายใน 15419     

มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

ประธานมูลนิธิ รศ.ชม ภูมิภาค       

โทรศัพท์  02-259-1919

โทรสาร  02-261-1777      

โทรศัพท์ภายใน 15419      

สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย

โทรสาร  02-159-8243     

หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม

ผู้ควบคุมหอพัก      

น.ส.สิริมา  สุขขี 15428 02-649-5304  sirimasu@swu.ac.th 

ที่ทำาการไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์  02-259-3753     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-261-0439     

หัวหน้าไปรษณีย ์      

นายสนั่น  แสงรัศมีเพ็ญ      

ร้านถ่ายภาพ มศว โฟโต้     

โทรศัพท์/โทรสาร  02-260-4088

ร้านเบเกอรี่ มศว      

โทรศัพท์  02-260-0520-1     

บริษัท RSG Bangkok  12138     

ดูแลอาคารเรียนรวม   ตึก 14   ชั้น 2      
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บริษัทจงภักดีภูมิ               

โทรศัพท์   02-259-1413     

หน่วยงานที่อยู่อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

ธนาคารกรุงไทย  สาขา มศว ประสานมิตร           

โทรศัพท์  02-259-5491-2     

โทรสาร   02-259-5493     

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มศว ประสานมิตร            

โทรศัพท์   02-261-6321-23    

โทรสาร  02-261-6325     

ธนาคารไทยพาณิชย์ มศว ประสานมิตร               

โทรศัพท์  02-258-0146     

ร้าน U - STOR  (ยูสโตร์)  

02-169-1006-7     

ซีเอ็ดบุ๊ค สาขา มศว        

โทรศัพท์   02-259-1377      

โทรสาร   02-259-1378     

ร้านสตาร์บัค (starbucks)  

02-259-1215     

สำานักงานมหาวิทยาลัย เมจิ ชั้น 13  

02-169-1020     

โรงแรมสวูเทล   ชั้น 16 -17   swutel@hotmail.com

โทรศัพท์  02-169-1000     

โทรสาร  02-169-1002     

ผู้จัดการโรงแรมสวูเทล      

นายอนุนารถ    พัฒนประสิทธิ์      

ลานเล่นล้อ     

ร้านเสริมสวย (SASSY SALON)       

โทรศัพท์  02-261-1423     

ร้านเครปและไอศครีม      

ร้านดอกไม้ (ราชพฤกษ์คอฟฟี่)     

โทรศัพท์  02-261-2526     
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ร้าน N - DESIGN      

โทรศัพท์  02-261-1186     

ร้านช่อม่วง @ SHOP      

ร้านขายเครื่องแบบนิสิต (คุณจันทร์) อาคารพล่าซ่า  องครักษ์

โรงแรมไทปัน     

โทรศัพท์ 02-252-3672, 02-787-3383     

โรงแรมจัสมิน      

โทรศัพท์ 02-204-5888     

ร้านถ่ายรูปนิวสีลม     

โทรศัพท์ 02-415-9337, 02-415-7818




















