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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ IP Phone ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

o วังท่าพระ 
หัวหน้าภาควิชาจิตกรรม 101346 
ภาควิชาจิตรกรรม (407) 101341 
ภาควิชาจิตรกรรม (507) 101346 
ห้องพกัอาจารย ์(รศ.อิทธิพล) 101332 
หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย 101324 
ห้องพักอาจารย ์(รศ.ปรญิญา) 101973 
ห้องพักอาจารย ์(รศ.สรุศักดิ์) 101971 
ห้องพักอาจารย ์(ศ.ปรีชา) 101774 
ห้องพักอาจารย ์(อ.สาครินทร์) 101320 
ห้องพักอาจารย ์(อ.อภิชัย) 101982 
ห้องสัมนาภาควิชาศลิปไทย 101970 
หัวหน้าภาควิชาปตมิากรรม 101353 
ภาควิชาประติมากรรม (ห้องปฎิบัติการ) 101351 
ภาควิชาประติมากรรม (ห้องบรรยาย) 101352 
ห้องพักอาจารย ์(อ.นภดลม,รศ.วิชัย,อ.ศราวุธ รศ.เข็มรตัน์) 101353 
ห้องพักอาจารย ์(อ.ไพรยันต์) 101354 
ห้องพักอาจารย ์(อ.ถนอมจิตย์) 101356 
ห้องพักอาจารย ์(อ.จักรพันธ์) 101359 
ห้องพักอาจารย์พิเศษ 101105 

o พระราชวังสนามจันทร์ 
               เคาน์เตอร ์service          201100 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 201200 
หัวหน้าฝ่ายบคุคล 201300 
หัวหน้าฝ่ายคลัง 201400 
ฝ่ายบริการเทคโน 201500 
บริการปริญญาโท 201600 
ฝ่ายธุรการ 201700 
ฝ่ายวิชาการ 201800 
ห้องประชุม 201900 
ห้องคณบด ี 201101 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
o วังท่าพระ 

สํานักงานคณบด ี 102001 
เลขานุการคณธ 102002 
นางกัญญาภัค ไทยสงค ์ 102003 
นางยุพา  เพ็ชรแก้ว 102004 
นายจักราวุธ  จึงสมาน 102005 
นางนงลักษณ ์ ประสานพานิช 102006 
นางสาวกุลจริา  น้อยพงษ ์ 102007 
นางสาวสุภคั  จันทเดช 102008 
นางมุกดา  ถาวร 102009 
นางสาวศรีรตัน ์ เส็งสาย 102010 
นางสาวเกศกนก  นรสาร 102011 
นายพลวรุฒม ์ งามบุญแถม 102012 
นางสาวปนัดดา  จีนด้วง 102013 
นางสาววิภาพร  คอมนันท์ 102014 
นายชาติชาย หงษาวด ี 102015 
นายประพันธ์พงษ ์ มนต์แก้ว 102016 
นางสาววิภาพร  คอมนันท์ 102017 
นางสาวกรกต ธัชฤงคารสกุล 102018 
นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีกระหวัน 102019 
นางสาวดลพร  นิยะวานนท์ 102020 
นางสาวสุวรรณา  เที่ยงนาดอน 102021 
นายสุเมธ  ถาวร 102022 
นาสาวรุวัยดา  อาบีดีน 102023 
นายผูก  ใจกล้า 102024 
นายอาทร  มายา 102025 
นางสาวเกตุกนก  เกตกุ 102026 
นายประสิทธ์ิ  สอนศร ี 102027 
นางสาวสุนันท ์ สังข์ประเสริฐ 102028 
นายเชิดชู   นรสาร 102029 
นางสมบูรณ ์ จันสดีา 102030 
ห้องอาจารย์อัน 102101 
ห้องศูนย์บริการวิชาการ 102102 
ห้องบรรยาย 103 102103 
ห้องบรรยาย 104 102104 
ห้องปฏิบัติการ 105 102105 
ห้องปฏิบัติการ 106 102106 
ห้องปฏิบัติการ 107 102107 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ห้องแสดงหุ่นจําลอง 102108 
ห้องประชุม 201 102201 
ห้องประชุม 204 102204 
ห้องประชุม 205 102205 
ห้องปฏิบัติการคอม 208 102208 
ห้องปฏิบัติการคอม 209 102209 
คณบด ี 102222 
รองคณบด ี1  102223 
รองคณบดี 2 102224 
รองคณบดี 3 102225 
รองคณบดี 4 102226 
ห้องโสตฯ  301 102301 
ห้องพักอาจารย ์302 102302 
ห้องพักอาจารย ์303 102303 
ห้องพักอาจารย ์304 102304 
ห้องพักอาจารย ์305 102305 
ห้องพักอาจารย ์306 102306 
ห้องพักอาจารย ์307 102307 
ห้องพักอาจารย ์308 102308 
ห้องพักอาจารย ์309 102308 
ห้องพักอาจารย ์310 102310 
ห้องพักอาจารย ์311 102311 
ห้องพักอาจารย ์312 102312 
ห้องประชุม 313 102313 
ห้องพักอาจารย ์314 102314 
ห้องพักอาจารย ์315 102315 
ห้องพักอาจารย ์316 102316 
ห้องพักอาจารย ์317 102317 
ห้องพักอาจารย ์318 102318 
ห้องพักอาจารย ์319 102319 
ห้องพักอาจารย ์320 102320 
ห้องพักอาจารย ์321 102321 
ห้องพักอาจารย ์322 102322 
ห้องบรรยาย 401 102401 
ห้องบรรยาย 402 102402 
ห้องบรรยาย 403 102403 
ห้องบรรยาย 404 102404 
ห้องบรรยาย 405 102405 
ห้องบรรยาย 406 102406 
ห้องบรรยาย 407 102407 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ห้องบรรยาย 408 102408 
ห้องบรรยาย 409 102409 
ห้องบรรยาย 410 102410 
ห้องบรรยาย 411 102411 
ห้องบรรยาย 412 102412 
ห้องบรรยาย 413 102413 
ห้องปฏิบัติการ 501/1 102501 
ห้องปฏิบัติการ 502/1 102502 
ห้องปฏิบัติการ 501/2 102503 
ห้องปฏิบัติการ 502/2 102504 
ห้องปฏิบัติการ 601 102601 
ห้องปฏิบัติการ 602 102602 
ห้องปฏิบัติการ 603 102603 
สํารอง 1 102031 
สํารอง 2 102032 
สํารอง 3 102033 
สํารอง 4 102034 
สํารอง 5 102035 
สํารอง 6 102036 
สํารอง 7 102037 
สํารอง 8 102038 
สํารอง 9 102039 
สํารอง 10 102040 
สํารอง 11 102041 
สํารอง 12 102042 
สํารอง 13 102043 
สํารอง 14 102044 
สํารอง 15 102045 
สํารอง 16 102046 
สํารอง 17 102047 
สํารอง 18 102048 
สํารอง 19 102049 
สํารอง 20 102050 
สํารอง 21 102051 
สํารอง 22 102052 
สํารอง 23 102053 
สํารอง 24 102054 
สํารอง 25 102055 
สํารอง 26 102056 
สํารอง 27 102057 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

สํารอง 28 102058 
สํารอง 29 102059 
สํารอง 30 102060 
o วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

สํานักงานคณบดี 1 202001 
สํานักงานคณบดี 2 202002 
สํานักงานคณบดี 3 202003 
สํานักงานคณบดี 4 202004 
สํานักงานช้ัน 2 202200 
สํานักงานช้ัน 3 202300 
สํานักงานช้ัน 4 202400 
สํานักงานช้ัน 5 202500 
สํานักงานช้ัน 6 202600 
สํานักงานช้ัน 7 202700 
ห้องพัก 801 202801 
ห้องพัก 802 202802 
ห้องพัก 803 202803 
ห้องพัก 804 202804 
ห้องพัก 805 202805 
ห้องพัก 806 202806 
ห้องพัก 807 202807 
ห้องพัก 808 202808 
ห้องพัก 809 202809 
ห้องพัก 810 202810 

 
 คณะโบราณคดี 

คณบดีคณะโบราณคด ี 103001 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ ขาวเขียว 103001 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 103002 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัช ไชยพจน์พานิช 103002 
รองคณบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 103003 
อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา 103003 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 103004 
อาจารยณ์ัฐพล จีนทร์งาม 103004 
เลขนุการคณะโบราณคด ี 103005 
นางสาวรันดา แก้วหอมคํา 103005 
นางสาวชินาพัจน ์ศรีวิลัย 103006 
นางวสาววันวิสาข ์ชนะประเสริฐ 103007 
นางสาวเพ็ญศริ ิอยู่ศร ี 103008 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นางสาววภคมน เสง่ียมจติต ์ 103009 
นายพีระศักดิ ์ศิริวัฒน ์ 103010 
นายศราวุธ มณีฉาย 103011 
นาสาวฐิติกาล ลิ้มรุ่งเรืองรตัน ์ 103012 
ว่าท่ื รต.หญิงชาลสิา สุวรรณกิจ 103013 
นางสาวศศินา ซูเมือง 103014 
นางสาวฐิติภา แก้วละเอียด 103015 
นางสาววารณุ ีดวงนุช 103016 
นางสาวดวงใจ ตะกรดุทอง 103017 
นางสาวธนพัชญ์ เจริญศัสตรารักษ์ 103018 
นางสาวพนิดา จิรวงษ์โรจน ์ 103019 
นางสาววลัยภรณ ์เสง่ียมจิตต ์ 103020 
นางสาวสุธาทิพย ์แสงเดชะ 103021 
เจ้าหน้าท่ี รับ-ส่ง เอกสาร 103022 
นายบริสุทธ์ิ บริพนธ์ 103023 
นายธีระ หมื่นท ี 103024 
รองศาสตราจารย ์ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง 103025 
อาจารย์ประอร ศิลาพันธุ์ 103026 
อาจารย ์ดร.ผสุดี รอดเจริญ 103026 
อาจารย์ ดร. ประสิทธ์ิ เอื้อตระกูลวิทย์ 103027 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลติ ขาวเขียว 103027 
ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย ์ 103028 
อาจารย ์ดร.นฤพล หวังธงชัยเจรญิ 103028 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 103029 
อาจารย ์ดร.ภรี์ เวณุนันทน ์ 103029 
รองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี ซูทรงเดช 103030 
รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน 103031 
 อาจารย์พมลพรรณ์ วงศ์อร่าม 103031 
อาจารย์กฤษฎ ขํายัง 103032 
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ เยริน ี 103032 
อาจารยณ์ภัทร จิตไพศาลวัฒนา 103033 
อาจารย์เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน ์ 103033 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรมตัถ์ คําเอก 103034 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กังวล คัชชิมา 103034 
อาจารย ์ดร.อุเทน วงศ์สถิตย ์ 103034 
อาจารย ์ดร.ศิรสิาร เหมือนโพธ์ิทอง 103034 
อาจารยณ์ัฐพล จีนทร์งาม 103034 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ 103035 
อาจารย ์ดร.จตุพรโคตรกนก 103035 
อาจารย ์ดร.วราภรณ์ พูลสถติิวัฒน์ 103035 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มลฤดี สายสิงห ์ 103036 
อาจารย ์ดร.จักรกฤษณ์ เจรญิสิทท์ 103036 
อาจารย์ศริิวุฒิฉ่ําตาก้อง 103036 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา บญุทวีเวช 103037 
อาจารย ์ดร.พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม 103037 
อาจารย ์ดร.วรมาศ ธัญภัทรกลุ 103037 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 103037 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพญ็ลักษณ ์วงศ์จงใจหาญ 103038 
อาจารย์ ดร. Jean-Stephane COMBET 103038 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพญ็ลักษณ ์วงศ์จงใจหาญ 103039 
อาจารย ์ดร.Stephane COURANT 103039 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กําลทิพย์ ปัตตะพงศ ์ 103040 
อาจารย์อัญญรตัน ์อําพันพงษ ์ 103040 
อาจารยN์icholas Scott Nelson 103040 
อาจารย์ David Thomascross 103040 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสยั 103041 
อาจารย์ยอมรรตัน ์อัมราลิขิต 103041 
อาจารย์อาภาโสม ฉายแสงจันทร ์ 103042 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย คหกิจโกศล 103042 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย พิมโน 103042 
อาจารย ์ดร.ซูติชลเอมดิษฐ 103042 
ศาสตราจารย ์ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 103043 
รองศาสตราจารย ์ดร.เซษฐ์ ติงสญัชลี 103044 
รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 103045 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัสวสีิริ เปรมกุลนันท ์ 103045 
อาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ ์ 103045 
อาจารย ์ดร.สายัณห์ แดงกลม 103046 
อาจาย ์ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ 103046 
อาจารย ์ดร.เอกสดุา สิงหล์ําพอง 103046 
รองศาสตราจารย ์ดร. สําเนียง เลือ่มใส 103047 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย 103047 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิร ิ 103047 
อาจารย์ ดร. ทรงธรรม ปามสกณุ 103047 
อาจารย์พอพล สุใส ่ 103047 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 103048 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประภสัสร ์ซูวิเชียร 103048 
อาจารย ์ดร.วิภาซ ภูริชานนท์ 103048 
รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์ พ่ึงประชา 103049 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุศิร ิอรุณภาคย์ 103049 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี 103049 
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อาจารยส์าลิน ีมานะกิจ 103050 
อาจารย์นุชนภางค ์ชุมดี 103050 
อาจารย์ภมู ิภูติมหาตมะ 103050 
อาจารยส์ิริวรรณ สิรวณิชย ์ 103050 
อาจารย์ธัญธรีา ยิ้มอํานวย 103051 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา จันทรุพันธุ ์ 103051 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.แพร ศริิศกัดิ์ ดําเกิง 103051 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดํารงพล อินทร์จันทร ์ 103052 
อาจารย์วราภรณ ์มนตไตรเวศย ์ 103052 
อาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล 103053 
อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา 103053 

 
 คณะมัณฑนศิลป์ 

o วังท่าพระ 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์ 104001 
เลขานุการคณะมณัฑนศิลป ์ 104002 
งานบริหารและธุรการ 1 104003 
งานบริหารและธุรการ 2 104004 
งานกิจการนักศึกษา 104005 
งานแผนและนโยบาย 104006 
งานคลังและพสัดุ 1 104007 
งานคลังและพสัดุ 2 104008 
งานบริการการศึกษา 1 104009 
งานบริการการศึกษา 2 104010 
เคาเตอร์(โอเปอรเ์รเตอร์) 104011 
หอศิลปและการออกแบบ 104012 
หน่วยโสต ช้ัน 6 104013 
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 104014 
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ์ 104015 
ภาควิชาออกแบบผลติภณัฑ ์ 104016 
ภาควิชาประยุกศิลปศึกษา 104017 
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 104018 
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ 104019 
ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 104020 
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o พระราชวังสนามจันทร ์
คณบดีคณะมัณฑนศิลป ์ 204001 
รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป ์ 204002 
เลขานุการคณะมณัฑนศิลป ์ 204003 
สํานักงานคณบดีฯ ช้ัน 2  204004 
การเงิน ช้ัน 2  204005 
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 204006 
ห้องเก็บอุปกรณ์โสตทัศนูปกณ ์ 204007 
สํานักงานคณบดีฯ ช้ัน 3 204008 
สํานักงานคณบดีฯ ช้ัน  3 204009 
ห้องพักอาจารย์ ( ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ) 204010 
ห้องพักอาจารย์ ( ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ) 204011 
ห้องพักอาจารย์ ( ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ) 204012 
ห้องประชุมสมยัเฉลิม กฤดากร 204013 
ห้องประชุมยาใจ  จิตรพงศ ์ 204014 
ห้องคอมพิวเตอร ์ 204015 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 4  ฝั่ง สํานักงานฯ 204016 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 4 ฝั่ง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 204017 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 5  ฝั่ง สํานักงานฯ 204018 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 5  ฝั่ง ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 204019 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 6 ฝั่ง สํานักงานฯ 204020 
หน้าห้องเรียน ช้ัน 6 ฝั่ง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 204021 
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลอืบดินเผา ช้ัน 1 204025 
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลอืบดินเผา ช้ัน 2 204027 
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ช้ัน 1 204029 
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 1 204031 
ห้องพักอาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ช้ัน 2 204032 



10 

 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

 อักษรศาสตร์ 
คณบด ี 205100 
รองคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 205102 
หัวหน้างานบริการวิชาการฯ 205103 
รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 205104 
รองคณบดฝี่ายวิจัย 205105 
เลขานุการคณะฯ 205106 
ประภสัสร 205107 
ประภาพร 205108 
สนั่น 205108 
ชวนพิศ 205117 
นิศารัตน ์ 205117 
รสธร 205118 
สิทธิชนะชัย 205118 
ธนิษฐา 205118 
มนัสชัย 205119 
จารุกานต ์ 205119 
ชัชชัย 205124 
บุรียา 205124 
กฤษดา 205125 
พิมพ์รภัทร 205125 
วรรณา 205126 
พรจันทร ์ 205127 
ชุติมา 205130 
ภูม ิ 205130 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 205140 
หัวหน้าภาควิชาภมูิศาสตร ์ 205141 
คมสัน 205142 
สุรีพร 205143 
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ 205200 
ห้องปประชุมภาควิชาประวัติศาสตร ์ 205201 
คัททิยา 205202 
ชุลีพร 205202 
ณัฐพล 205202 
ดวงทิพย ์ 205203 
พวงทิพย์ 205203 
สุธีรา 205203 
เอกพลณัฐ 205207 
ศิบด ี 205207 
อัจฉรา 205209 
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นาตยา 205209 
ตะวัน 205210 
สุภาภรณ ์ 205210 
ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร ์ 205213 
เจ้าหน้าท่ีประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์ 205214 
เจ้าหน้าท่ีห้องอัดสําเนาเอกสาร 205215 
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา 205300 
คมกฤช  205300 
บุญส่ง 205300 
พิพัฒน์ 205300 
ชาญนรงค ์ 205301 
ชลดา 205302 
ศากุน 205302 
คงกฤช 205303 
สราวุท 205304 
นวัต 205306 
ประสิทธ์ิชัย 205306 
สรรเสริญ 205306 
สุพิชฌาย ์ 205306 
สมปรารถนา 205309 
จันทิรา 205310 
ศิวพร 205310 
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 205311 
สาวิตร 205311 
ศศิกานต ์ 205311 
อ.เนาวรัตน ์ 205312 
บุษบา 205313 
สุพาณ ี 205313 
กัณฑ์เอนก 205314 
ธีรัช 205314 
นิธิวดี 205314 
พิมลาพร 205314 
ศุภากาญจน ์ 205314 
บาม ี 205315 
บูลย์จีรา 205315 
พจนา 205315 
พัชรศร 205315 
สันติชัย 205315 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 205317 
วิมลศิร ิ 205318 
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การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

วีณา 205318 
สิริชญา 205318 
สุนทร ี 205318 
นันทวัลย ์ 205318 
สุวัฒนา 205319 
ปัทมา 205319 
ศุภชัย 205319 
 เจ้าหน้าท่ีภาควิชาภาษาไทย 205319 
สมชาย 205320 
สุมาล ี 205320 
วิรัช 205320 
อารียา 205321 
อุบล 205321 
รุ่งธิวา 205325 
กานดาวัลย ์ 205325 
จุฑารัตน ์ 205325 
บุหลัน 205325 
ผุสด ี 205326 
เลิศชัย 205326 
สกนธ์ 205326 
ปัญญา 205327 
อันนา 205329 
กรกช 205330 
สุนทร 205330 
รัชฏาพร 205334 
ภาณุพันธ ์ 205334 
จิราวรรณ  205334 
อนุสรณ ์ 205335 
สุรศักดิ ์ 205336 
พงษ์ศิลป์ 205400 
ฟรานซิล 205400 
สิปปวิชญ ์ 205401 
บุญฑริกา 205401 
กฤษณพงศ ์ 205401 
อาคารวัชนาฏยสภา 205403 
อาคาร 36 ปี ช้ัน 1 205406 
อาคาร 36 ปี ช้ัน 2 205407 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร 36 ปี ช้ัน 3 205410 
สรุชัย 205411 
อุดมพร 205411 
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นฤมล 205412 
สุรเชษฐ์ 205411 
อาคาร 36 ปี ช้ัน 5 205413 
อัมพร 205414 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร ์ 205415 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาภมูิศาสตร ์ 205416 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาภมูิศาสตร ์ 205417 
อาคาร 36 ปี ช้ัน 6 205418 
กาญจ์ณฏัฐา 205502 
จิว 205513 
สมบูรณ ์ 205601 
โกวิทย์ 205602 
อาคาร 50 ปี  ช้ัน 3 205603 
อาคาร 50 ปี  ช้ัน 4 205604 
วันชัย 205605 
วัชรินทร์  205605 
รุ่งฤด ี 205605 
ชภาภรณ ์ 205605 
หทัยวรรณ 205605 
กณภัทร 205605 
อภิวัฒน ์ 205605 
จรัส 205606 
ภูรดา 205606 
วิมลรตัน ์ 205606 
สิริวรรณ 205606 
อารีย ์ 205606 
อภิวฒัน์ 205606 
ชุติมา 205607 
ทศพร 205607 
วนิดา 205607 
สิรินาถ 205607 
สุมาล ี 205607 
อรษา 205607 
มณ ี 205900 
นันทิช  205900 
บุษกร   205901 
นรินทร ์ 205902 
สุวรรณ ี 205903 
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 คณะศึกษาศาสตร์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 206000 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 206001 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 206002 
รองคณบดฝี่ายวิจัย 206003 
รองคณบดฝี่ายกิจกรรมนักศึกษา 206004 
รองคณบดฝี่ายกิจกรรมพเิศษ 206005 
สํานักงานคณบด ี   
นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ 206006 
งานบริหารและจดัการ   
นางนิตยา  จิตรคํา 206020 
นางพิสมร วิญญกูล 206021 
นางลลิตา  รุจจนเวท 206022 
นางสาวภณะวด ี เทพบรรทม 206023 
นางสาวอารีรตัน ์ สายทอง 206024 
นางสาววรัชยา  พูลสวสัดิ ์ 206025 
ห้องอัดสําเนา 206026 
ห้องประชุมอาคาร 2  206027 
ห้องประชุมอาคาร 3 ห้องประชุมวัดไร่ขิง 206028 
ห้องประชุมอาคาร 4 ห้องประชุมไทยประกันชีวิต 206029 
งานคลังและพสัด ุ   
หน่วยงานการเงิน   
นางนิศานาท  แพถนอม 206030 
นางสาวสุมาล ี ศรีทอง 206031 
นางสาวนนทิพา  ห้วยหงษ์ทอง 206032 
นางสาวณัฐกฤตา  ดวงจักร ์ 206033 
หน่วยงานพัสด ุ   
นายสุรยิา  ทองทวี 206041 
นางสาวอนุสรา  แสงเพลิง 206042 
งานพัฒนาวิชาการบริการการศึกษาและ พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ   
นายวัชรินทร ์ แสงแก้ว 206050 
หน่วยพัฒนาวิชาการ   
นางกัญญภัทร  ชูเชิด 206051 
นายภาวัต จรลรีัตน ์ 206052 
หน่วยพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ   
นางสาวชยปภา  ศรีสุทัศน์ 206053 
นางสาวจริยา  พันธุระ 206054 
กศศ กิจการนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 206055 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน   
นายวิศน ุ น้อยเล็ก 206056 
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นายนที  เสือกลิ่น  นายสุเมธา  ปานพริ้ง 206057 
งานวิจัย บริการวิชาการ งานแผนและประกันคณุภาพการศึกษา   
นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล 206060 
หน่วยวิจัย บริการวิชาการ   
นางสาววารณุีย ์ ตั้งศุภธวัช  นางสาวลักขณา   นิวัฒนกาญจนา 206061 
งานประกันคุณภาพการศึกษา   
นายนิฐิณัฐ  วโรดมรจุิรานนท์ 206070 
นางสาวศิวาพร  ยอดทรงตระกูล 206071 
ศูนย์ฟิตเน็ต ออกกําลัง 206072 
ภาควิชาการบรหิารการศึกษา   
หัวหน้าภาควิชา 206100 
สํานักงานภาควิชา  นางสาวภวสิาณัชช์  ศรศิริวงศ ์ 206101 
ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ 206102 
ผศ.ดร.วรกาญจน ์ สุขสดเขียว 206103 
ผศ.ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 206104 
ผศ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์ 206105 
ผศ.ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา 206106 
ผศ.ดร.สายสดุา  เตียเจรญิ 206107 
อ.ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ 206108 
อาจารย์ประจําหลักสตูร (ผศ. ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร) 206109 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต   
หัวหน้าภาควิชา 206200 
ส านักงานภาควิชา นางพรรณิดา  ค านา 206201 
อ.ดร.นิรุทธ ์ วัฒโนภาส  อ.ดร.จิตตรา  มาคะผล 206202 
รศ.ดร.ศิรณิา  จิตต์จรสั อ.ดร.นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์ 206203 
อ.ดร.พีรเทพ  รุ่งคุณากร  อาจารย์ประจําหลักสูตร 206204 
อ.ดร.พรรณภัทร  ปลั่งศรเีจรญิสุข   อาจารย์ประจาํหลักสูตร 206205 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ 206206 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
หัวหน้าภาควิชา  นางจารินีย ์ ป้อมสุข 206300 
สํานักงานภาควิชา 206301 
อ.ดร.อุรปรีย ์ เกิดในมงคล 206302 
รศ.ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข 206303 
ผศ.ดร.กมล  โพธิเย็น 206304 
อ.กันยารัตน ์ เมืองแก้ว 206305 
อ.ดร.วนัญญา  แก้วแก้วปาน 206306 
อ.ดร.ฐิตมิา  เวชพงศ์ 206307 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
หัวหน้าภาควิชา 206400 
สํานักงานภาควิชา  นางสาวรจนา  ทองภูเบศร์ 206401 
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ผศ.ดร.อนิรุทธ ์ สตมิั่น  ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้ 206402 
รศ.ดร.ฐาปนีย ์ ธรรมเมธา  อาจารย์ประจําหลักสูตร 206403 
ผศ.ดร.น้ํามนต ์ เรืองฤทธิ์  ผศ.ดร.ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 206404 
อ.ดร.วรวุฒ ิ มั่นสุขผล   อ.ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา 206405 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   
หัวหน้าภาควิชา 206500 
สํานักงานภาควิชา  นางกิ่งแก้ว  เกตุสม 206501 
อ.นภสร  นีละไพจติร 206502 
รศ.ดร.นพพร  จันทรนําช ู 206503 
รศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 206504 
ผศ.ดร.วรรณวีร ์ บุญคุ้ม 206505 
อ.ดร.พิทักษ์  สุพรรโณภาพ 206506 
ผศ.ดร.ยุวร ี ญานปรีชาเศรษฐ 206507 
อ.ดร.รัชฎาพร  เกตานนท์  แนวแห่งธรรม 206508 
อ.ดร.ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา 206509 
อ.ดร.วิชิต  อิ่มอารมย ์ อ.ดร.วรรณวิสา บญุมาก 206510 
ผศ.ดร.โรม  วงศ์ประเสริฐ  อ.ดร.คุณัตว ์ พิธพรชัยกุล 206511 
อ.ดร.วรรณ ี เจิมสรุวงศ์  อ.ดร.ธิต ิ ญานปรีชาเศรษฐ 206512 
อ.ว่าที ่ร.ต.ดร.นิวัฒน์  บุญสม  อ.กมลรตัน ์ หนสูว ี 206513 
อ.นรินทรา  จันทศร   อ.อัยรัสต ์ แกสมาน 206514 
อาจารย์ประจําหลักสตูร  (ศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย) 206515 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน   
หัวหน้าภาควิชา 206600 
สํานักงานภาควิชา   นางจงกล  แสนสุข 206601 
ส านักงานภาควิชา   นางสาวอุมาพร  เนตรนุช 206602 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ   ผศ.ดร.ชนสิทธิ ์ สิทธ์ิสูงเนิน 206610 
ผศ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย  อ.ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม 206611 
สาขาวิชาการประถมศึกษา   
ผศ.ดร.ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง  อ.วิลาพัณย ์ อุรบุญนวลชาต ิ 206620 
ผศ.ดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง อ.ดร.พรพิมล  รอดเคราะห ์ 206621 
อ.ดร.มานติา  ลีโทชวลติ  อรรถนุพรรณ   อ.ธิดาพร คมสัน 206622 
ผศ.ดร.วิสตูร  โพธิ์เงิน 206623 
อ.ดร.สริินทร ์ ลัดดากลม  บุญเชิดช ู อ.ดร.สรญัญา  จันทร์ชูสกุล 206624 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
ผศ.ดร.บุษบา  บัวสมบรูณ ์ อ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากลุ 206630 
รศ.ดร.มีชัย  เอี่ยมจินดา  อ.ดร.พณิพนธ์  คงวิจิตต ์ 206631 
อ.ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ  ผศ.ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง 206632 
อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 206633 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   
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อ.ดร.อนัน  ปั้นอินทร์   ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสมัพันธ์ 206640 
อ.ดร.ชัยรตัน์  โตศลิา 206641 
อ.ดร.สรภสั   น้ําสมบรูณ ์ อ.ดร.เพ็ญพนอ  พ่วงแพ 206642 
อ.ดร.ศศิพัชร  จําปา 206643 
อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์ 206644 
อาจารย์ประจําหลักสตูร (รศ.สมประสงค ์ น่วมบุญลือ) 206645 
ภาควิชาการสอนภาษานานาชาต ิ   
หัวหน้าภาควิชา 206700 
สํานักงานภาควิชา นางสาวธมน  ชัชวาลกิจกุล 206701 
อ.ดร.วชิระ  จันทราช 206702 
ผศ.ดร.สุนตีา  โฆษิตชัยวัฒน์   อ.มัณฑนา  พันธุ์ดี 206703 
อ.ดร.ภัทร์ธีรา  เทียนเพิ่มพูล  อ.ชัยวัฒน์  แก้วพันงาม 206704 
อ.ดร.รินทร ์ ชีพอารนัย    Mr. Matthew Taylor Noble 206705 
อ.ฤทธิชัย  หยิบเจริญพร 206706 
อ.ดร.ศศณิัฎฐ ์ สรรคบรุานุรักษ ์ 206707 
อ.วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล 206708 
อ.ดร.สรณบดินทร ์ ประสารทรัพย์    Mr. Sarath Withanarachchi Samaranayake 206709 
อ.เก็จวิรัล  ตั้งสิริวัสส ์  อ.ดร.ทรรศนีย์  โมรา 206710 
คณะศึกษาศาสตร ์(สาขาวิชาศิลปศึกษา) 206711 
อ.ดร.พิสิฐ   ตั้งพรประเสริฐ 206712 
อ.ฐานิศร ์ เหมศาสตร ์   
โรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย   
หมายเลขส่วนกลางโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวยั อนุบาล 206760 
หมายเลขส่วนกลางโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวยั อนุบาล EP 206761 
ผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ 206800 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายบริหาร 206801 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายวิชาการ 206802 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายกิจการนักเรียน 206803 
หมายเลขส่วนกลางสํานักงาน 206804 
หมายเลขส่วนกลางสํานักงาน 206805 
หมายเลขส่วนกลางสํานักงาน 206806 
หมายเลขส่วนกลางสํานักงาน 206807 
ห้องเรียนช้ัน 2 206808 
ห้องเรียนช้ัน 3 206809 
ห้องเรียนช้ัน 4 206810 
โรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษา   
ผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ 206900 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายวิชาการ 206901 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายบริหาร 206902 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสาธติ ฝ่ายกิจการนักเรียน 206903 
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การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ห้องกิจกรรมนักเรียน งานติดตาม 206904 
ห้องกิจกรรมนักเรียน งานติดตาม 206905 
ห้องกิจกรรมนักเรียน งานติดตาม 206906 
สํานักงานโรงเรียนสาธิต 206907 
สํานักงานโรงเรียนสาธิต 206908 
สํานักงานโรงเรียนสาธิต 206909 
สํานักงานโรงเรียนสาธิต 206910 
หน่วยบริการการศึกษา 206911 
หน่วยบริการการศึกษา 206912 
ห้องอัดสําเนา 206913 
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 206914 
ห้องพักอาจารย์ทัศนศิลป ์3 206915 
ห้องเรียนนาฎศลิป ์ 206916 
ห้องประกันคุณภาพ 206917 
ห้องประกันคุณภาพ 206918 
ห้องโภชนาการ 206919 
ห้องภาษาอังกฤษ 206920 
ห้องภาษาฝรั่งเศส 206921 
ห้องเรียนตัดเย็บ 206922 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 206923 
ห้องพักอาจารย์ภาษาจีน 206924 
ห้องเรียนรูด้้วยตนเอง 206925 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 206926 
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 206927 
ห้องเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 206928 
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 206929 
สาระการเรียนรูส้ังคม 206930 

 
 คณะวิทยาศาสตร์ 

Operator 207000 
นางสมคิด  เทียนทอง 207001 
นางสาวกรกช  ช้ันจิรกุล 207002 
นางสาวกนกอร  ระย้านลิ 207003 
นางณัฐวรรณ  วรวรรโณทัย 207004 
นายโอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์ 207005 
นายภานุพันธ์  ลิมปชยาพร 207006 
นายสุมติร ์ เขียววิชัย 207007 
นายนรงศ์ ฉิมพาล ี 207008 
นางสุพรรณญิก  เส็งสาย 207009 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นายเกียรต ิ อุดมกาญจนา 207010 
นางอรุณ  ชุมพลปกรณ ์ 207011 
นายจักรกฤช  ศรีสังวาลย ์ 207012 
นางอุบล  คงคะสุวรรณ 207013 
นางอรุณ  ชุมพลปกรณ ์ 207014 
นางยุพิน  งามพริ้งศรี 207015 
นางภัคจิรา  สุรนิคม 207016 
นางอรุณ  ชุมพลปกรณ ์ 207017 
นายเกียรต ิ อุดมกาญจนา 207018 
นางสายชล  เขียววิชัย 207020 
นางพิมพ์  ผิวอ่อน 207021 
นางบังอร  ดํารงสกิจ 207022 
นางบรรณพร  จาคีไพบูรย ์ 207023 
นางชุติมา  เหลืองตระกูล 207024 
นางวัลนัดดา  วัฒนเพิ่มสกุล 207025 
เครื่อง FAXงานบริการการศึกษา 207026 
นายกฤติกร  สทมิภักดิ ์ 207027 
นายภาณุมาศ  บุญวงศ์ 207028 
นายกฤติกร  สทมิภักดิ ์ 207029 
นางสาวนภาลัย  ศักดิ์ชัยศร ี 207030 
นางวรลักษณ ์ เฉลิมชัย 207031 
เครื่อง FAXงานคลังและพัสด ุ 207032 
นางสาวนรีนุช  ณัฐวุฒิ 207033 
นางรุ่งอรุณ  นิมิตรนิวัฒน์ 207034 
นางสาวปาริชาต ิ อร่ามสร้อย 207035 
นางสาวธันยพร  ช่างเสนาะ 207036 
นางสาวจิตรรด ี ตันติคชภรณ ์ 207040 
นายณรงค ์ พูลแก้ว 207041 
นางสาวบูรณลักษณ ์ เกสร 207043 
นางสาวอารีวรรณ  เฉลิมชัย 207044 
นางลําพึง  แสนตุ้ม 207045 
นางประภา  เมฆอรณุ 207046 
นางสาวขนิษฐา  เมฆสวัสดิ ์ 207050 
นางสาวสุภนดิา  คําบาง 207051 
จุดยามประตูวิทย์ 1 ช้ัน 1 207052 
ประตูหนไีฟวิทย์ 1 ด้านภาควิชาชีววิทยา 207053 
ห้อง 5304 ตู้ HUB ช้ัน 3 ว.4 207055 
ประตูหนไีฟวิทย์ 1 ด้านติดกับวิทย์ 2 ช้ัน 1 207056 
นายสังวาล  เขียวชุ่ม 207081 
นายเจรญิชัย  เพิ่มผล 207082 
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นางอรุณ  ชุมพลปกรณ ์ 207083 
นางสาวมาริษา  บํารุงเมือง 207084 
ห้อง 500 ว. 4 207085 
ประตดู้านใน วิทย์ 3 ช้ัน 1 207086 
ห้องทําข้อสอบ ว.3 207088 
นายวิฑุรย ์ วรรธนะนิตย/์นางสาววิบูลวรรณ  สร้อยเพชร 207090 
นายชนม์  รอดผล 207091 
ศูนย์เครื่องมือ 207092 
จุดข้างห้อง 4103-4104 ช้ัน  1 วิทย์ 4 207093 
ประตดู้านใน วิทย์ 4 ช้ัน 1 207094 
จุดข้างห้อง 4204-4205 ช้ัน  2 วิทย์ 4 207095 
สํารองศูนย์อํานวยการโครงการ วมว. 207096 
สํารองห้องชุมสายโทรศัพท ์ 207097 
สํารองห้องชุมสายโทรศัพท ์ 207098 
เครื่อง FAX ห้องงานสารบรรณ 207099 
สํารองห้องชุมสายโทรศัพท ์ 207901 
สํารองห้องชุมสายโทรศัพท ์ 207902 
นายวรกฤษร ์ ศุภพร 207101 
นางสาวรัตนา  ศรีทัศน ์ 207102 
ห้องสํานักงานภาควิชาคณติศาสตร์ 207103 
นายจิตติศักดิ ์  รักบุตร 207104 
นางสาวชนากานต ์ เทพกรณ ์ 207105 
นางสาววรรณรตัน ์ รุ่งโรจน์ธรีะ 207106 
นางปริฉัตร  สระทองฮ่วม 207107 
นางวรรณภา  พนิตสภุากมล 207108 
นายสืบสกุล  อยู่ยืนยง 207109 
นางสาวสินีนุช  สุวรรณาภิชา 207110 
นางมาลิน ี ชัยยะ 207111 
นายฉลิมพงศ ์ วรวรรโณทัย 207112 
นายประสิทธ์ิ  ลิ้มบุพศิริพร 207113 
นายประพันธ์พงศ ์  พงศ์ศรีเอี่ยม 207114 
นางจิราภา  ลิ้มบุพศิริพร 207115 
นางสาวผกามาส  พะวงศ์ 207116 
นางสาวธรรมธาดา  เขมะรัขตกําธ 207117 
นายนพดล  ชุมชอบ 207118 
สํารองภาควิชาคณิตศาสตร ์ 207119 
นายกลศ  พัฒนะรพีเลิศ 207120 
สํารองภาควิชาคณิตศาสตร ์ 207121 
สํารองภาควิชาคณิตศาสตร ์ 207122 
สํารองภาควิชาคณิตศาสตร ์ 207123 
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สํารองภาควิชาคณิตศาสตร ์ 207199 
นางสาวกมลทิพย ์ ปฐมกนก 207200 
ภาควิชาชีววิทยา ห้องถ่ายเอกสาร 1102 207201 
นางศิริพร  เทวฤทธ์ิเรือง 207202 
นายสรธร  เกิดเกรียงไกร 207203 
ภาควิชาชีววิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ภาควิชา ห้อง 1104 297204 
ห้องกิจการนักศึกษาของคณะดูแล 207205 
ภาควิชาชีววิทยา ห้องผู้เชี่ยวชาญของภาควิชาฯ ห้อง 1103 207207 
ภาควิชาชีววิทยา ห้องโสตภาควิชาฯ ห้อง 1106 207208 
นายณรงค ์ สามงามนิ่ม 207209 
ห้อง LAB Benthos ห้อง 1111 207210 
ห้อง LAB  ห้อง 1117 207211 
ห้อง LAB  Plankton ห้อง 1112 207212 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1119 207213 
นางสาวสุธาทิพย ์ อํานวยสิน 207214 
นางสาวศรันยภ์ัทร ์ สุวรรณรัตน ์ 207216 
บันไดของคณะดูแล 207217 
นายกัมปนาท  ธาราภมู ิ 207219 
ห้องกิจการนักศึกษาของคณะดูแล 207222 
ห้องกิจการนักศึกษาของคณะดูแล 207223 
สํานักงานภาควิชาชีววิทยา 207224 
สํานักงานภาควิชาชีววิทยา 207299 
เครื่อง FAX ภาควิชาชีววิทยา 207299 
นางสาวอารีย ์ ทองภักดี 207226 
LAB Aquatic ห้อง 1221 207227 
นางสาวกรกช  ช้ันจิรกุล 207229 
นางสาวอารีย ์ ทองภักดี 207230 
นางโชคพิศิษฐ์  เทพสิทธา 207231 
ห้องเก็บตัวอย่าง ห้อง 1208 207232 
LAB Plant Taxonomy และ Herbariu ห้อง 1206 207234 
นางสาวอารีย ์ ทองภักดี 207235 
LAB Plant Molwcular and LAB วิจัยอาจาร์ย์ทางพืชห้อง 1201 207236 
หน้าห้องบรรยายคณะดูแล 207237 
ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้อง 1314 207238 
ห้อง LAB Cytogenetic ห้อง 1317 207239 
นางสุพรรณญิก  เส็งสาย 207240 
นางสาวณิมนาราห ์ อยู่คงแก้ว 207241 
นางสาวปรารถนา  เผือกวิไล 207242 
นางวันวิวาห ์ ตุ้มน้อย 207243 
นางวันวิวาห ์ ตุ้มน้อย 207244 
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ห้องประชุมภาควิชาฯ ห้อง 1301 207246 
ห้องเก็บของคณะดูแล 207247 
ห้องบรรยาย 500 ที่น่ัง คณะดูแล 207248 
ทางขึ้นบันไดหน้าห้องช้ัน 3 คณะดูแล 207249 
ห้องเตรียมอาหาร คณะดูแล 207250 
นางจันทร์ด ์ ระแบบเลิศ 207251 
นางธัญนันท์  วรรณธง บรอ 207252 
นางสาวศรณัยพร  มากทรัพย ์ 207253 
ห้องทําปฏิบัติการนักศึกษา ห้อง 1411 207255 
นางสาวนงนุช  กําลังแพทย ์ 207256 
นางสาวนงนุช  กําลังแพทย ์ 207257 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ห้อง 1402 207259 
ห้องเครื่องมือ ห้อง 1401 207260 
นางสาวอดิศร ี เจริญพานิช 207261 
นางสาวอดิศร ี เจริญพานิช 207262 
ห้องวิจัย ห้อง 1434 207265 
หน้าลิฟท์ ว. 1 207266 
นางดวงเดือน  ไกรลาศ 207267 
ห้องกล้องจุลทรรศน์ ห้อง 1520 207268 
ห้องสรีรสัตว ์ ห้อง 1518 207269 
ห้องหนูทดลอง  ห้อง 1522 207270 
นางสาววิวิชชุตา  เดชรักษา 207271 
นายสรธร  เกิดเกรียงไกร 207272 
นางสาวชญาดา  โชติศรีศุภรัตน ์ 207273 
นางมยุวา  ยงทรัพย์อนัน 207274 
นางสุลักษณ ์ นามโชต ิ 207275 
ห้องเตรียมสารเคม ี 207276 
หน้าลิฟท์ ว.1 ช้ัน 5 207277 
ห้องเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช ห้อง 1622 207278 
ห้องล้างของ ห้อง1616 ว. 1 ช้ัน 6 207279 
นางโชคพิศิษฐ์  เทพสิทธา 207280 
ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้อง 1628 ว.1 207281 
นางสาวกุลนาถ  อบสุวรรร 207283 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง1610 207284 
นายยศเวท  สิรจิามร 207285 
ห้องเตรียมของ  ห้อง1604 207286 
นายพลเสรส ์ รมอิสรส 207290 
ห้องปฏิบัติการ (ทางเดิน) 207291 
สํารองภาควิชาชีววิทยา 207293 
นางสาวภัทราพร  สระทองฮ่วม 207300 
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นางสาวศิริรตัน ์ ชูสกุลเกรียง 207301 
นางสาวรัตนาวด ี สระทองจิน 207302 
นายศุภชัย  ศุภลักษณ์นา 207303 
นายมูฮําหมัด  นิยมเดชา 207304 
นางสาวรัศม ี ชัยสุขสันต ์ 207306 
นายกุลทัศน ์ สุวัฒน์พิพัฒน์ 207307 
นางสาวสุมนมาลย ์ จันทร์เอี่ยม 207308 
นางสาวนันทนิตย ์ วานิชาชีวะ 207309 
นางสาวณิชนันทน์  เทพศุภรังษิก 207310 
นางดลฤด ี ฉิมพาล ี 207311 
นางวยา  พุทธวงศ์ 207312 
นางสาวสุชารตัน ์ สนองเกียรต ิ 207313 
ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ วิทย์ฯ 3 ช้ัน 2 ห้อง 212 207314 
นายศักดิ์ชัย  เภาด้วง 207315 
นางสาวชีวิตา  สุวรรณชวลติ 207316 
นางสุพรรณ ี ฉายะบตุร 207317 
นางสุพรรณ ี ฉายะบตุร 207318 
สํารองภาควิชาเคม ี 207319 
นางสาวรัชฏา  บุญเต็ม 207320 
นางสาวพจนา  อินทะเตชะ 207322 
นางวราภรณ ์ เจียนระลึก 207323 
นายอมรฤทธ์ิ  ศรีนวล 207324 
นาวสาววิรัญญา  สุทัศนะวิชานนท์ 207325 
นางประยูร  สิทธิองศ์ 207326 
นางสาวนิตยา เขียวอ่อน 207328 
นายพัลลภ  คันธิยงค์ 207329 
ภาควิชาเคม ี 207330 
ห้องปฏิบัติการชั้น 2 ว.4 207331 
ภาควิชาเคม ี 297332 
ภาควิชาเคม ี 207333 
นางสาวณัฐพร  สองส ี 207400 
นายอิสระ  มะศิร ิ 207401 
นางสาวสุภาภรณ ์ ธรรมประทีป 207402 
นางมลวล ี จํารูญ 207403 
นายมนัส  แซ่ด่าน 207404 
นางสาวรุ่งรัตน ์ วัดตาล 207405 
นางสาวกิตติยาพร  สิงห์สมัพันธ์ 207406 
นายบดินทร ์ ดํารงศักด ์ 207407 
นาบยเสริม  จันทร์ฉาย 207408 
นางสาวงามจิตร  เจียรกลุประเสิรฐ 207409 
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นายจรุงแสง  ลักษณบุญส่ง 207412 
นายมนตร ี เอี่ยมพนากิจ 207413 
นางสาวอรทัย  เขียวพุ่ม 207414 
นายวรภาส  พรมเสน 207415 
นายเสริม จัทร์ฉาย 207417 
นายภราดร  ภักดีวานิช 207418 
นายชวรัตน ์ ศิริวงษ์ 207419 
ห้องคอมพิวเตอร์ ( server ) ภาควิชาฟิสิกส ์ 207421 
นายสมบตั ิ มุกดา 207423 
สํารองภาควิชาฟิสิกส ์ 207424 
นายสุมติร ์ เขียววิชัย 207440 
นายเดชา  สุขมา 207444 
นายประสาน  ปานแก้ว 207445 
ห้องวิจัย ภาควิชาฟิสิกส ์ 207446 
นางสาวรุ่งรัตน ์ วัดตาล 207447 
นางสาวสุมาลย ์ บันเทิง 207448 
ห้อง 4112 LAB  ฟิสิกส ์ 207451 
ห้อง 4112 LAB  ฟิสิกส ์ 207452 
นายมนตร ี เอี่ยมพนากิจ 207455 
FAX สํานักงานภาควิชาฟิสิกส ์ 207456 
นางนงลักษณ ์ เอี๊ยวพนากิจ 207501 
สํารองภาควิชาสถิต ิ 207502 
นายประจักษ ์ ลําใยหวาน 207504 
นายไพโรจน ์ ขาวสิทธิวงษ ์ 207509 
นางสาวกรรณิกาณ ์ หิรัญกส ิ 207510 
นางนงลักษณ ์ เอี๊ยวพนากิจ 207511 
นางกุศยา  ปลั่งพงษ์พันธ์ 207512 
นายประหยัด  แสงงาม 207513 
นางกมลชนก  พานิชการ 207514 
สํารองภาควิชาสถิต ิ 207515 
นางสาวเนาวรตัน ์ มีจันทร ์ 207516 
นางสาวศศิประภา  หิริโอตป ์ 207517 
นางวิภาวรรณ  เล้าอรุณ 207518 
นางสาวพัณณิ์ภาริษ  ของทิพย์ 207519 
นางสาวสุดา ตระการเถลิง 207520 
สํารองภาควิชาสถิต ิ 207521 
นายปิยพล  ไพจิตร 207522 
สํารองภาควิชาสถิต ิ 207525 
ภาควิชาสถิต ิ ห้อง 1444 ว.1 207526 
นายนพดล  สุขกล่อมชีพ 207529 
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หน้าลิฟท์ ช้ัน 3 207350 
ห้องหัวหน้าภาควชิาสถิต ิ 207599 
นางทัศนีย์   กาญจนศร ี 207600 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ห้องวิจัยอากาศ ห้อง 4539 207601 
นางสาวนภวรรณ  รัตสุข 207602 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
ห้องวิจัยโลหะปริมาณน้อย ห้อง 4541 207603 
นางพรทิพย์  ศรีแดง 207604 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
ห้องวิจัยขยะและดิน ห้อง 4546 207605 
นายนที  ส่งบุญ 207606 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ห้องวิจัยน้ํา ห้อง 4544 207607 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ห้องวิจัยสารพิษ ห้อง 4549 207608 
นายศักดา  ใจพันธ์ 207609 
นางมัลลิกา  ปัญญาคะโป 207610 
นางนัทธีรา  สรรมณ ี 207611 
นางสาวผ่องศร ี เผ่าภรู ี 207612 
นายดิเรกฤทธิ ์ บัวเวช 207613 
ห้องคอมพิวเตอร์ช้ัน 3 ว.4 207614 
นางสาวจารุวรรณ  หวะสุวรรณ 207615 
นางสาวดาวรุ่ง  สังข์ทอง 207616 
นายภานุพงศ ์ พรหมมารัตน ์ 207617 
นายรัฐพล  อ้นแฉ่ง 207618 
นางสาวอุมารัจน ์ สันติสุขเกษม 207619 
นางอรประภา  ภุมมะกาญจน 207620 
นางกนกพร  สว่างแจ้ง 207621 
นางสาวชุติมา  จารุศิริพจน ์ 207622 
ห้องหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 207630 
นางสาวสิรภิัทร ์ ทองไสย 207631 
นางอังก์ศิริ  ทิพยารมณ ์ 207632 
ห้องหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร ์ 207700 
ภาควิชาคอมพวิเตอร์ ห้อง 1227/1 ว. 1 207701 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง 1227/2 ว. 1 207702 
สํานักงานภาควิชาคอมพิวเตอร ์ 207703 
นางเจตสภุา  แก้วมณโีชค 207704 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ หนา้ลิฟท์ ช้ัน 6 207705 
ห้องประชุมภาควิชาคอมพิวเตอร ์ 207706 
นางสาวอวัตถา  แก้วหานาม 207707 
นายประวมิ  เหลืองสมาน  207708 
นายอภิเษก  หงษ์วิทยากร 207709 
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นายกฤษณะ  สีพนมวัน 207710 
นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 207711 
นายโอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์ 207712 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้องจดัเตรยีมอาหาร 207713 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเก็บพสัดุ 207714 
นางสาวเสาวลักษณ ์ อร่ามพงศาน ุ 207715 
นายคทา  ประดิษฐวงศ ์ 207716 
นางสาวอรวรรณ  เชาวลิต 207717 
นางสาววีณาวด ี ม่วงอ้น 207718 
นางสาวสัจจาภรณ ์ ไวจรรยา 207719 
นายบัณฑติ  ภูริชิติพร 207720 
นายเสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย 207721 
นางวัสรา  รอดเหตุภยั 207722 
นายจิตดํารง  ปรีชาสุข 207723 
นายณัฐโชต ิ พรหมฤทธ์ิ 207724 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏบิัตกิาร 1218 207725 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง (server) 207726 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประตูทางเขา้ภาค 207733 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเอนกประสงค ์ 207734 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ห้องปฏบิัตกิารวิจัยระบบฝัง 207735 
อาจารย์ใหม่ (นักเรียนทุน) ภาควชิาคอมพิวเตอร ์ 207736 
นายนพดล  สุขกล่อมชีพ 207737 
นายสิรักข ์  แก้วจํานงค์ 207738 
นายภิญโญ  แท้ปรัสาทส ี 207738 
นางสาวกรัญญา  สิทธิสงวน 207740 
นางสาวรัชดาพร  คณาวงษ ์ 207741 
นางสาวสุนีย ์ พงษ์พินิจภิญ 207742 
นางสาวทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง 207743 
นางสาวกัลยา ดาทอง 207799 
นางธริณ ี กฤษฏาพรอนัน 207800 
นางสาวอรวรรณ  บริรักษ์ 207805 
นางเชาวรีย ์ อรรถลังรอง 207806 
นายเอกพันธ ์ บางยี่ขัน 207807 
นางสาวทักษวัน  ทองอร่าม 207808 
นายธงชัย  เตโชวิศาล 207809 
นางสาวบุญศร ี จงเสริจติต ์ 207811 
นางสุจินันท์  มีไล ้ 207814 
นางสาวนีลวรรณ  พงศ์ศิลป์ 207815 
นางสาวกิตติมา  ไวไธสง 207816 
นางสาวอุรารักษ ์ ร่มรื่น 207817 
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นางสาววรัญญ ู พลูสวัสดิ ์ 207818 
นางธนาพร  ช่ืนอ่ิม 207819 
นายธงชัย  เตโชวิศาล 207821 
นางสาวอุรารักษ ์ ร่มรื่น 207822 
นางสาวนีลวรรณ  พงศ์ศิลป์ 207823 
นางธนาพร  ช่ืนอ่ิม 207824 
นางสาววรัญญ ู พลูสวัสดิ ์ 207825 
นางเชาวรีย ์ อรรถลังรอง 207828 
นางสาวบุญศร ี จงเสริจติต ์ 207829 
นางสาวกรพรรณ  เศวตสุวรรณ 207830 
นางพัฒนา  คร้ามแสง 207840 
นางสาวสาวณิ ี ปฐมสรุิยะพร 207841 
นางสุจินันท์  มีไล ้ 207842 
นางสาวปิยาภรณ ์ จิรวัชรเดช 207849 
สํารองภาควิชาจลุชีววิทยา 207888 
นางธาริณ ี  กฤษฏาพรอนันท ์ 207899 

 
 คณะเภสัชศาสตร์ 

คณบด ี 208282 
รองคณบดฝี่ายบริหาร 208283 
รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 208327 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 208326 
รองคณบดฝี่ายวางแผนฯ  208279 
ว่าง 208335 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ 208336 
รองคณบดฝี่ายวิชาการวิชาชีพ 208334 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ(ปริญญาบัณฑิต) 208337 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ(บัณฑิตศกึษา) 208339 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 208337 
ผุ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 208030 
สนง.เลขานุการ 208333 
สถาบันหมวกนิรภัย 208176 
เภสัชศาลา 208371 
คลีนิกอบอุ่น   366 208367 
ห้องผลิตเอกสาร  208244 
ห้องวิจัยประยุกต ์ 208304 
ห้องปิ่นครินทร ์ 208281 
ห้องตั๋ว 208279 
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ  208242 
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หน่วยเครือข่ายสารฯ 208200 
เรือนเพาะชํา  208236, 208237 
ตึกเทคโนฯ (บน) 208181, 208182 
ตึกเทคโนฯ (ล่าง) 208179, 208180 
lab เทคโน 208302 
lab เภสัชวิทยา-เวท 208298 
lab ชีวฯ 1 208317 
lab ชีวฯ 2 208318 
lab เคมี  208259 
ห้องโอสถสิทธิการ Tnternet (นศภ) 208258 
มุมช้ัน 2 นศ.ติดต่อ อ. 208297 
มุมช้ัน 3 นศ.ติดต่อ อ. 208316 
มุมช้ัน 4 นศ.ติดต่อ อ. 208321 
อาคารนําร่องข้ัน 1 208229 
Lab นําร่องช้ัน 3 208204 
องค์การเภสัชกรรม ช้ัน 1 208322 
ห้องรับรอง 1  208296 
ห้องคอมพิวเตอร์บรเิวณห้อง หนภ. 208286 
ห้อง 315 208303 
ห้องคอมเล็ก 208314 
อาคารนําร่อง (หน่วยภมูิปัญญาฯ) 208184 
หนภ. วิชาชีวเภสัชศาสตร ์ 208288 
หนภ. เทคโนโลยเีภสัชกรรม  208278 
หนภ. วิชาเภสัชกรรม              208274 
หนภ. วิชาเภสัชกรรมชุมชน 208277 
หนภ. วิชาเภสัชเคม ี 208276 
หนภ. วิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 208275 
หนภ. วิชาเภสัชเวท 208287 
หนภ. วิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสขุภาพ 208338 
ห้อง ชลอ 208152 
ห้องจําลอง 208155 
ห้องประโชต ิ1 208157 
หน้าห้องประโชต ิ1 208158 
ห้องประโชต ิ2 208156 
ห้องโสต 208151 
หน้าห้องโสต รับ-ส่งข้อสอบ 208153 
มุมทางเดิน 208115 
ห้องรับรอง 3 ช้ัน2 208161 
ห้องไตรสิกขา 208107 
ห้อง 6303 208135 
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ห้อง 6307 208118 
ห้อง 6309 208116 
ห้องบัณฑิตฯช้ัน 3 208162 
ห้อง 6401 208135 
ห้อง 6403 208133 
ทางเดิน(มุมห้องน้ํา) 208137 
ห้อง 6407 208129 
ห้องบัณฑิตฯช้ัน 4 208163 
ห้อง 6501 208141 
ห้อง 6503 208140 
ห้อง 6504 208138 
ทางเดิน 208144 
ห้องบัณฑิตฯช้ัน 5 208164 
ช้ัน 6(มุมทางเดิน) 208150 
ห้อง 6601 208146 
ห้อง 6604 208149 
กวิน 
กัลยา 
กานต ์
กัญธมล 
เกตุแก้ว 
คุนาร ี
งามศิลป ์
จักร ี
จิตติไพบูลย ์
จิตนต์อาภา 
จิราพร 
เฉลียว 
ชัยวัฒน์ 
ชลลดา 
 ธนภรณ ์
ณัฎฐ์ชยธร 
ณัฐวรรณ 
ณัฏฐว ี
ดวงกมล 
นิพัทธา 
ทวีวรรณ 
ธนสิร ิ
นาตยา 
นุช 
ปกรณ ์
ประพันธ์ศักดิ ์
พีชพิชญ์พร 
พรนัชชา 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี และรองคณบดฝี่ายวิชาการ 209001 
รองคณบดฝี่ายงานแผนและการจดัการความรู้องค์กร 209002 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 209003 
รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพศึกษาและการจัดการ 209004 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 209005 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 209006 
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สํานักงานคณบด ี   
เลขานุการคณะฯ  209007 
งานบริหารและธุรการ   
เบอร์กลางสํานักงานคณบด ี 209000 
หัวหน้างานบริหารและธรุการ (นางพนิดา ตันติอํานวย)   
น.ส.เพ็ญจันทร์ จันทรวงษ ์   
น.ส.วรรณนภา เอี่ยมมาธุสร/น.ส.สมฤดี เบาะเปลี่ยน 209010 
นายอภินันท์ สิรินพรรณ/นายณัฐพงษ์ วิเชียรชูตระกูล   
น.ส.กัญฑมิา เลศิวิจิตสกุล/น.ส.วรษิฐา แก้วมา 209011 
ห้องข้อสอบ/ห้องคอมพิวเตอร ์ 209050 
ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ 209051 
ห้องประชุม ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล 209052 
ห้องแสดงผลงาน ท.19 209053 
งานคลังและพสัด ุ   
หัวหน้างานคลังและพัสดุ (นางสายใจ ศรีวิบูลย์) 209020 
น.ส.ศศรส ไทยปรีชา/น.ส.รตันา สามงามจัน 209021 
น.ส.งามลักษณ์ พุ่มพิทักศ์กุล 209021 
น.ส.นงคราญ ชมพูธวัช/น.ส.อัณศยา ศรีสุทัศน์  209022 
น.ส.;วชิรารัตน์ ภูศร ี 209023 
งานบริการการศึกษา   
เบอร์กลางห้องงานบริการการศึกษา 209030 
หัวหน้างานบริการการศึกษา (นางสุนีนทร์ ทองถนอม) 209031 
น.ส.ปาริชาติ ศรีนวลมาก 209032 
น.ส.ทรรศนียา ทองเงิน 209033 
น.ส.ภาวินี ผิวอ่อน 209034 
น.ส.สุนันท์ ปานด/ีนางวรากร เดชนาเกร็ด 209035 
งานตรวจสอบและประกันคณุภาพการศึกษา   
หัวหน้างานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา  
(นางพูนสุข ยมบ้านกวย) 209040 
นางกัลยาณี จันทนะภาพ  209041 
นางสาวรัชจรีย์ แช่มเล็ก 209042 
นางสาววิศารัตน์ มั่นสุข/นางสาวณัฐรดา วงษ์วันทนีย์ 209043 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นายศิลา ศรียา) 209200 
สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นางวัลพิไล ยอดยิ่งทวีลาภ) 209201 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 209202 
ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท 209203 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร/ผศ.ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา 209204 
ผศ.ดร.สุวัฒนา พฤกษะศร ี 209204 
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสร ี 209205 
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นางประไพ บางเชย 209206 
รศ.ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรยี ์ 209207 
ผศ.ดร.บุษยา อภิชัยเสถียรโชต ิ 209208 
รศ.ดร.กัลยาณี จริศรีพงศ์พันธ์/ผศ.ดร.วนิดา วัฒนาการุณ 209209 
นางสาวฑิพาภรณ์ ทรัพยส์มบรูณ ์ 209210 
ห้องปฏิบัติงานวิจัย 1 209211 
ห้องสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 209212 
ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 209213 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   
สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 209300 
นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์/นางสาวณิชานันทร์ เอกชัยรุ่งโรจน/์นายธนรัตน ์พ่วงพร้อม   
สํานักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นางสาวสายทอง แซ่ตัน 209301 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 209302 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจติรจารุ/อ.วิญญู โชครุ่งกาญจน ์ 209303 
ผศ.ดร.อรณุศรี ลีจีรจําเนียร/ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร 209304 
ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย/อ.ดร.สินี หนองเต่าดํา/อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี/อ.ดร.พรศรี เจริญพานิช 209305 
ผศ.ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดุง 209306 
ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี 209307 
ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วไิลชาต/ิผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน ์ 209308 
ผศ.ดร.โสภาค สอนไว 209309 
นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ 209310 
นางสาวทิพย์ดลยา ทิพนาถศิริสกลุ/นายฉตัรชัย วัฒนไพโรจน ์ 209311 
อาคารปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 209312 
โครงการ ITAP 209313 
สกว. 209314 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
สํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวกัลยกร คงอ่ิม 209400 
นางธรากร สามิภักดิ ์ 209401 
นางสาววัลลภา อรณุมงคลโชค 209402 
นางสาวจารุวรรณ แซ่เลีย้ว 209403 
นางสาวภูรติา อารยะรัตนกลุ 209404 
นายภานุวัฒน์ วาส ุ 209405 
นายไพศาล คําสว่าง 209406 
สํานักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ นางสาวชยานิษฐ์ ตั้งธนาโชติพัฒน์ 209500 
นางสาวนวลอนงค์ สาโคตร 209501 
นางสาวเปรมทิพย์ อ่ิมเอิบปฐม 209502 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ 209503 
นางสาวณัฐธิดา นฤมลสิร/ิอ.ดร.วรฤทัย ชูเทียร/อ.เพญ็พิสุทธ์ิ ทองหยวก 209504 
ผศ.สุขมุ โฆษิตชัยมงคล 209505 
ผศ.สุวัฒน์ เณรโต 209506 
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นายเจน พลินทรส์ุคนธ ์ 209507 
นายธรเดชา คําแพงนนท์ 209508 
ผศ.ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ 209509 
อ.บัญญัติ พันธ์ประสิทธ์ิเวช/นายสรรวิทย์ เช้ือพิสุทธ์ิกุล 209510 
ผศ.ดร.สุจินต์ เชื้อพิสุทธ์ิกุล 209511 
ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห ์ 209512 
อ.กวินธร สัยเจริญ 209513 
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจติร 209514 
ผศ.ดร.คเณศ พันธุ์สวาสดิ ์ 209515 
ผศ.ดร.ศรรีักษ์ ศรีทองชัย 209516 
ผศ.จันทรเ์พ็ญ อนุรัตนานนท ์ 209517 
ผศ.มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย ์ 209518 
ผศ.วันชัย ลลีากวีวงศ์ 209519 
อ.ดร.สิทธฺชัย แซ่เหล่ม 209520 
อ.เกษรินทร์ พลูทรัพย ์ 209521 
อ.ธนากร เกรอต 209522 
ห้องปฏิบัติการ 209523 
ห้องปฏิบัติการการศึกษาการทํางาน 209524 
ห้องปฏิบัติการการศาสตร ์ 209525 
ห้องทํางานนักศึกษาปริญญาโท-เอก 209526 
ห้องบรรยาย 209527 
ห้องสัมมนาฝึกอบรม 209528 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
สํานักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 209550 
นางผกามาศ สมจิตต์/นางสาวฐนิชา คล้ําชานา 209550 
นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ/นายธชทัต จวงสอน 209550 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 209551 
ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน 209552 
อ.ดร.โสภณ ผู้มจีรรยา 209553 
อ.ดร.ณัฐพงศ์ วงพร้อมมูล 209554 
อ.กิตติธัช พาพลเพ็ญ 209555 
อ.ดร.จิรฏฐ์ เหมือนชู 209556 
อ.ดร.ยรรยง พันธ์สวัสดิ ์ 209557 
ผศ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา 209558 
อ.ดร.กัณธดิา พันธุ์เจรญิ 209559 
อ.ดร.ภมร ศลิาพันธ์ 209560 
อ.พรชัย เปลี่ยมทรัพย ์ 209561 
อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ 209562 
อ.ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม 209563 
ผศ.ดร.ชูเกียรติ สอดศร ี 209564 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นายพยุงศักดิ์ เรืองจินดา 209565 
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี   
สํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี นางสาวอรปภา สุพะนาม 209600 
นางสาวเจนจริา เสยีมไพรี/นางสาวศศิธร เสนามนตรี  209601 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี 209602 
รศ.ดร.ประกร รามกุล/อ.ดร.ณัชพล โชติไกร 209603 
ผศ.ดร.ศิรริัตน์ วัชรวิชานันท์ 209604 
ผศ.ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร/ผศ.ดร.โอกร เมฆาสุวรรณดํารง 209605 
ผศ.ดร.วีรยุทธ เลิศบํารุงสุข/อ.ดร.มัทรี เติมตะนันท์ 209606 
ผศ.ดร.ชูวงศ์ ชัยสุข 209607 
ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ ์ 209608 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา/อ.ดร.สุนทร ปิติเจริญพันธ์ 209609 
ภาควิชาวิทยการและวิศวกรรมวัสดุ   

             นางวรานิษฐ์ จิรเลิศหริญัภัค/นายเจตน์ อยู่จงดี/นางสาวลูกกวาง อุ่นศิริ 209700 
นางสาวหรรษา สังข์ทอง 209701 
นางสาวสุชาดา สายสิทธ์ิ 209702 
นายพินิจ เจียนระลึก 209703 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวสัด ุ 209704 
ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น 209705 
ผศ.ดร.วรดา หล่อยืนยง 209706 
รศ.มาณพ ปานะโปย/ผศ.ดร.บุศรนิทร์ เฆษะปะบตุร 209707 
ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนาถาบุตร/ผศ.ดร.วันชัย เลศิวิจิตรจรสั 209708 
อ.ดร.สดุศิริ เหมศรี/ผศ.ดร.พูนทรพัย์ ตรีภพนาถกลู 209709 
อ.ดร.อํานาจ สิทธตัตระกูล/ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต ์ 209710 
รศ.อาชาไนย บัวศรี/ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 209711 
อ.ดร.ศราวุธ ภู่ไพจติร์กุล 209712 
ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย/์ผศ.ดร.ภัทร์ สุขแสน 209713 
ผศ.ดร.อรัญ วสันตกรณ ์ 209714 
ผศ.สมจิตร ลาภโนนเขวา 209715 
อ.ดร.นฤทธ์ิ ตรีอํานรรค 209716 
 

 คณะดุริยางค์ศาสตร์ 
นายเอกราช เจรญินิตย ์ 110286 
นายทัศนา นาควัชระ 110286 
นายจามร ศภุผล 110286 
นายดํารหิ์ บรรณวิทยกิจ 110286 
นางนลิน เพ็รชอินทร ์ 110286 
นายวุฒิชัย เลิศสถากิจ 110286 
นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณธาดา 110286 
นางสาวอลิสา วัชรประภาพงศ์ 110286 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นายพิสุทธิ ประทีปะเสน 110286 
นายวรพล กาญจน์วีระโยธิน 110286 
นางสาวภัทรภร ผลิตากลุ 110286 
นายณัฐวุฒิ เตยีนพลกรัง 110286 
นายศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล 110286 
นายชนุตร์ เตชธนนัน 110286 
นายพลวิทย์ โอภาพันธ์ 110286 
นายกิตติพันธ์ จันทร์บัวลา 110286 
นายสําดภา ไตรอุดม 110286 
นายศรณัย์ สืบสันติวงศ ์ 110286 
นายยศ วณสีอน 110286 
นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม 110286 
นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ 110286 
นายกานต์ สรุิยาศศิน 110286 
นายคมธรรม ดํารงเจรญิ 110286 
นายอานันท์ นาคคง 110286 
นายวรุตม์ ภาสรุกุล 110286 
นายกิตติธัช สําเภาทอง 110286 
นายพงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ 110286 
นางสาวพรพรรณ บรรเทิงหรรษา 110286 
นายศักดิ์สิทธ์ิ ราชรักษ์ 110286 
นายกิตติคณุ สดประเสริฐ 110286 
นายชัยบรรฑติ พืชผลทรัพย ์ 110286 
นายมณพ วโรนิธิภาส 110286 
นายสุปรตีิ อังศวานนท ์ 110286 
นายนาวี หงสกุล 110286 
นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง 110286 
นางสาวธนกฤตา แจ่มด้วง 110288 
นางสาวปลลีา ศักดิส์ิริชัย 110287 
นางสาววลลวรรณ เปรมประเสริฐ 110289 
นางสาวพาฝัน นุหัง 110287 
นางสาวสุพัด ทองฉว ี 110287 
นางพรทิพา เชยอักษร 110289 
นางนพกมล พิศาลไกรกิตต ิ 110289 
นางพิจิตรา บัวบาล 110289 
นายสุรพล งามอาการ 110289 
นายภานุพงศ์ สิทธิประภา 110287 
นางสาววราภรณ์ ศรีบุญเรือน 110289 
นายธนพล ยงค์โพธิ ์ 110289 
นางสาวมลฤดี มีอิสสระ 110289 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นางสาวกนกพร บุญแก้ว 110289 
นางสาวภัศรา อินทร์เล็ก 110289 
นางสาวพรพรรญ โพธิ์ทอง 110289 

 

 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณบด ี 311001 
ประสิทธิ 311002 
อิทธิรัตน ์ 311003 
นงนุช 311004 
มณทิพย ์ 311005 
รัตนวด ี 311006 
ทัศนวรรณ 311007 
เฉลิมชนม ์ 311008 
จารุกิตติ ์ 311009 
ชาตร ี 311010 
ชัยวัช 311011 
สุชานุช 311012 
สุรวัฒน ์ 311013 
สํารอง 311014 
สํารอง 311015 
สํารอง 311016 
วิไลวรรณ/อุไรวรรณ 311017 
จารุกิตติ ์ 311018 
สํารอง 311019 
วัชราภรณ ์ 311020 
ภัทราพร 311021 
สรารัตน ์ 311022 
สํารอง 311023 
สํารอง 311024 
ศรินทร์นภา 311025 
เสาวภา 311026 
สุรวัฒน ์ 311027 
สาธิต 311028 
มนัสนันท์ 311029 
สํารอง 311030 
รัชษาวรรณ ์ 311031 
สํารอง 311032 
ดร.สภุาวด/ีสภุาวด ี 311033 
พรรณธภิา 311034 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

สํารอง 311035 
จิรัฎฐวัฒน์/พมิพ์ใจ/ผกาทิพย ์ 311036 
วสุนันท์ 311037 
สํารอง 311038 
สํารอง 311039 
จารุณ ี 311040 
สํารอง 311041 
ศรัณย์พงศ ์ 311042 
สํารอง 311043 
สํารอง 311044 
สํารอง 311045 
สํารอง 311046 
แก้วตา 311047 
ชนม์ 311048 
สํารอง 311049 
ศิริชัย 311050 
พรพรรณ 311051 
อนันท์ 311052 
สํารอง 311053 
คุณาดล 311054 
สุภาวด ี 311055 
สํารอง 311056 
พิเชษฐ 311057 
สํารอง 311058 
กฤติยา 311059 
สํารอง 311060 
นวลเพ็ญ 311061 
จันทร์จิรา 311062 
สุวิมล 311063 
สํารอง  311064 
สํารอง 311065 
ฌานิกา 311066 
ภวัต 311067 
จักรีพร 311068 
สรณฐ 311069 
ปีเตอร ์ 311070 

 

 คณะวิทยาการจัดการ   

คณบด ี 312001 
สํารอง 312002 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

รัชมงคล 312003 
สัมฤทธ์ิ 312004 
อําภา 312005 
หทัย 312006 
เสาวภา 312007 
ณัฐวิชช์ 312008 
ภานุมาศ 312009 
ศรีสกลุ 312010 
จุฑามาศ 312011 
ธนภูม ิ 312012 
ธิดารัตน ์ 312013 
ณฐมน 312014 
ปริญญา 312015 
จิราภรณ ์ 312016 
พีรเดช 312017 
ภัสราวรรณ 312018 
สุนิสา 312019 
รสา 312020 
จุฑาพร 312021 
สุภาคิน ี 312022 
ภัตาตาคาร 312023 
ครัวกลาง 312024 
ครัวเบเกอรร์ี ่ 312025 
คาเฟ ่ 312026 
อาทิตย์/วชิราภรณ ์ 312027 
เอกพจน์/พิรณิฎา 312028 
เฉลิมพล/ศรัณย ์ 312029 
ปรารถนา 312030 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2 (ภาษา) 312031 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312032 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312033 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312034 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312035 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312036 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312037 
ห้องพัก อ.ช้ัน 2  312038 
ห้องกิจการนักศึกษา 312039 
จันทร์ทา 312040 
ชุติมา 312041 
กันทากร/เอกพันธ ์ 312042 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ภัตตาคาร (ห้องพัก) 312043 
วิสาขา 312044 
อ.ธนินรัฐ (โซนสีเขียว) 312045 
อ.ธิดาทิพย ์ 312046 
อ.พีรพัฒน์ 312047 
อ.ณัฐพัชร ์ 312048 
อ.วันชัย 312049 
อ.ประพล 312050 
อ.ชินวัฒน์ 312051 
อ.นภดล 312052 
อ.สุคนธา 312053 
อ.สไบทิพย ์ 312054 
อ.เกศราพร 312055 
อ.เลิศลักษณ ์ 312056 
อ.ภฤศญา 312057 
อ.สวรรยา 312058 
อ.สุนี 312059 
อ.ศศิภา 312060 
อ.ศุภรัตน ์ 312061 
อ.พรหมมาตร 312062 
อ.นรินทร ์ 312063 
อ.เฉลิมชัย (โซนสีม่วง) 312064 
อ.วรพล 312065 
อ.กิตต ิ 312066 
อ.เกริกฤทธิ ์ 312067 
อ.ศริพร 312068 
สํารอง 312069 
อ.ศศิกานต ์ 312070 
อ.ธนพัฒน์/อ.เกิดศิร ิ 312071 
อ.อริสสา 312072 
อ.จิตศักดิ ์ 312073 
อ.อิสราภรณ ์ 312074 
อ.รัชชนก 312075 
อ.อัฏฐมา 312076 
อ.ทิพย์สุดา 312077 
อ.สุรภัทร ์ 312078 
อ.พัชรินทร์ 312079 
อ.วุฒิชัย 312080 
สํารอง 312081 
อ.ระชานนท ์ 312082 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

อ.ธนกฤต 312083 
อ.โกสินทร ์ 312084 
อ.พิทักษ์ (โซนสีน้ําตาล) 312085 
อ.ภาวิณ ี 312086 
อ.รชกร 312087 
อ.ดวงกมล 312088 
อ.จิรัชญา 312089 
อ.กฤษฎา 312090 
อ.ณัฎฐนา 312091 
อ.วิโรจน ์ 312092 
อ.ปานจิต 312093 
  312094 
อ.ชวนช่ืน 312095 
อ.อัมรินทร ์ 312096 
อ.ฐิติพร 312097 
อ.รสมารินทร ์ 312098 
อ.วงศ์ลัดดา 312099 
อ.จงจนต์ 312100 
อ.ศุภลักษณ ์ 312101 
อ.กัญจนาภรณ ์ 312102 
อ.เชาวลิต 312103 
อ.พนัชกร (โซนสีส้ม) 312104 
อ.กนกวรรณ 312105 
อ.ประไพพิมพ ์ 312106 
อ.ชิษณุพงศ ์ 312107 
อ.นภนนท ์ 312108 
อ.นิธิกร 312109 
อ.ดาวลอย 312110 
สํารอง 312111 
อ.มนัสสิน ี 312112 
สํารอง  312113 
อ.ศิระ 312114 
อ.จอมภัค 312115 
อ.สันติธร 312116 
อ.ประสพชัย 312117 
อ.ธีระวัฒน ์ 312118 
อ.สิริชัย 312119 
สํารอง 312120 
อ.ปริญญา 312121 
อ.เอกกฤต 312122 



40 

 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

อ.จิตพนธ ์ 312123 
อ.ภิญญาพัชญ ์ 312124 
อ.รุ่งนภา 312125 
อ.บุษริน 312126 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 401 312127 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 402 312128 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 403 312129 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 404 312130 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 405 312131 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 406 312132 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 407 312133 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 408 312134 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 409 312135 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 410 312136 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 411 312137 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 412 312138 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 413 312139 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 414 312140 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 415 312141 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 416 312142 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 417 312143 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 418 312144 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 419 312145 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 420 312146 
ห้องพัก ช้ัน 4 ห้อง 421 312147 
วิทยาการการจดัการ    ตลิ่งชัน ช้ัน 2 100266 

 
 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณบด ี 313001 
ยุวด ี 313002 
บุญช่วย 313003 
วรรณภาพร 313004 
อภิพร 313005 
กําพล  313006 
อภิสิทธ์ิ (ยานหนะฯ 2) 313007 
ห้องพักอาจารย์(บริหาร) 313008 
ห้องพักอาจารย์(บริหาร) 313009 
ห้องเรียน วิทย ช้ัน 4 313010 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ห้องเรียน วิทย ช้ัน 5 313011 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313012 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313013 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313014 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313015 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313016 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313017 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313018 
ห้องพักอาจารย์(ยานหนะฯ) 313019 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
o ตลิ่งชัน 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 115201 
รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 115202 
งานบริหารฯ (พนมพร) 115203 
งานวิชาการฯ (ชนาธิป, สุภาวดี, พัชมณ) 115204 
งานบริหารฯ (จินดารตัน์, หงสรถ) 115205 
งานวิชาการฯ (สายสวาท) 115207 
สํานักงานบัณฑติฯ 115208 
สํานักงานบัณฑติฯ (แฟ็กซ์) 115209 
o พระราชวังสนามจันทร ์

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 215301 
รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 115202 
งานบริหารฯ เลขาฯ (เชาวณีย์, สดุารัตน์, พิชชาภา) 215303 
งานวิชาการฯ (ทิวา, กรรยา, ชลธชิา) 215304 
งานบริหารฯ (กฤษณา, นพรัตน์, ชมชื่น, วนิดา, ปารวัณ) 215305 
งานบริหารฯ (อรณุ, ชุติมณฑนื, นพพล, อําพร) 215306 
กองบริหารงานวิชาการ (ทะเบียนบัณฑิตฯ) 215307 
เลขาฯ ,งานบรหิารฯ (เชาวณีย์, สดุารัตน์, พิชชาภา) 215308 
งานวชิาการฯ (ทิวา, กรรยา, ชลธชิา) 215309 
งานบริหารฯ (กฤษณา, นพรัตน์, ชมชื่น, วนิดา, ปารวัณ) 215310 
งานบริหารฯ (อรณุ, ชุติมณฑนื, นพพล, อําพร) 215311 
สํานักงานบัณฑติฯ  215312 
สํานักงานบัณฑติฯ (แฟ็กซ์) 215313 
o วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

ผู้บริหาร 315401 
เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 315402 
สํานักงานบัณฑติวิทยาลยั 315403 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
 ผู้บริหาร (ผอ.) 216001 
 ผู้บริหาร(รองผอ.) 216002 
 งานสารบรรณ 216003 
 มาตรฐานการวิจัย/การเงิน พัสด ุ 216004 
 บริหารการวิจัย 216005 
 วารสารฐานข้อมูล 216006 
 นวัตกรรม 216007 
 งานพิเศษ 216008 
 Connector 216010 

 

 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
o วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 

ผู้อํานวยการสํานักดิจิทลัเทคโนโลยี 217001 
รองผู้อํานายการฯ 1 217002 
รองผู้อํานายการฯ 2 217003 
รองผู้อํานายการฯ 3 217004 
รองผู้อํานายการฯ 4 217005 
ฝ่ายบริการดจิิทัลเทคโนโลย ี 217010 
หัวหน้าฝ่ายฯ คุณคณะศร 217011 
เคาน์เตอร์ ICT Serice 217012 
คุณเบญจพล 217013 
คุณชลดา 217014 
คุณนรินทร 217015 
คุณยุทธิพงษ ์ 217016 
ห้องเรียน 2301-3 217017 
ห้องบรรยาย ศร. 1201 ควบคุม 217018 
ห้องบรรยาย ศร. 1201 รับรอง 217019 
ฝ่ายบรหิารและพัฒนาดจิิทัลเทคโนโลย ี 217020 
หัวหน้าฝ่ายฯ คุณฉลอง 217021 
คุณสราวุฒิ 217022 
คุณปรีชา 217023 
คุณสุพรชัย 217024 
คุณอุดมศักดิ ์ 217025 
คุณวิทิตา 217026 
คุณรัฐพล 217027 
ห้องประชุม ศร. 1211 217028 
ห้องเครือข่าย ศร.1208 217029 
ฝ่ายนวัตกรรม และวิชาการ 217030 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

หัวหน้าฝ่ายฯ  คุณโยธิน 217031 
คุณสมเกียรต ิ 217032 
คุณุสนุันทา 217033 
คุณกิตติพงศ์ 217034 
คุณพรชัย 217035 
คุณผดุง 217036 
คุณณัฐสิร ี 217037 
คุณณํฐกร 217038 
อ.วรพจน ์ 217039 
สํานักเลขานุการสํานักดิจิทลัเทคโนโลย ี 217040 
เลขานุการฯ  คุณลัดดาวัลย ์ 217041 
คุณจันทร์พิมพ ์ 217042 
คุณอาจหาญ 217043 
คุณอนัญญา 217044 
คุณอุษณ ี 217045 
คุณณรงค์วิทย ์ 217046 
คุณปภาดา 217047 
คุณภัทรศยา 217048 
ห้องประชุม 2408 217049 
งานพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลย ี 217050 
คุณสภุาพ 217051 
สํารอง 217052 
คุณอาฑิตยา 217053 
คุณสุบดินทร ์ 217054 
คุณเปรมชัย 217055 
คุณบรรพต 217056 
คุณสุนสิา 217057 
คุณบุญมา 217058 
คุณภาสิตา 217059 
งานประเมินและประกันคณุภาพ 217060 
หัวหน้างาน  คุณบุญม ี 217061 
คุณชนิศร 217062 
คุณสริิกานต ์ 217063 
บุคลากร IDC สํารอง  1 217064 
บุคลากร IDC สํารอง  2 217065 
บุคลากร IDC สํารอง  3 217066 
บุคลากร IDC สํารอง  4 217067 
บุคลากร IDC สํารอง  5 217068 
คุณศิรมิาตย ์ 217069 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

o วิทยาเขตตลิ่งชัน 
รองผู้อํานวยการสํานักฯ ประจําวทิยาเขต 117003 
ฝ่ายบริการดจิิทัลเทคโนโลย ีวข. 117030 
หัวหน้างาน/คณุไพร 117261 
เคาน์เตอร ์ICT Service/ คุณกาญจนา 117262 
คุณกาญจนา 117263 
คุณภูวดิท 117264 
ห้องบรรยายปฏิบัติการ 117265 
ห้องประชุม  117266 

o วังท่าพระ 
รองผู้อํานวยการสํานักฯ ประจําวทิยาเขต 117001 
ฝ่ายบริการดจิิทัลเทคโนโลย ีวข. 117010 
หัวหน้างานบริการฯวิทยาเขต คณุนฤเทพ 117011 
เคาน์เตอร์ ICT Service    117012 
ห้องบรรยายปฏิบัติการ 117015 
ห้องประชุม  117016 
คุณนฤเทพ 117011 
คุณกิติยา 117012 
คุณเดชา 117013 
คุณดวงพร 117014 
o สารสนเทศเพชรบรุ ี

รองผู้อํานวยการสํานักฯ ประจําวทิยาเขต 317001 
ฝ่ายบริการดจิิทัลเทคโนโลย ีวข. 317010 
หัวหน้างานบริการฯวิทยาเขต คณุลัคน์พงศ์ 317011 
เคาน์เตอร์ ICT Service    317012 
คุณลัคพงศ ์ 317011 
คุณอินทิรา 317013 
คุณจันทรจริา 317014 
คุณรักชาต ิ 317015 
ห้องประชุม ว.1107 317016 

 

 สํานักหอสมุดกลาง 
o พระราชวังสนามจันทร ์

ผู้อํานวยการฯ 218001 
รองผู้อํานวยการฯ 218002 
เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง 218003 
นางสาวสินีนาฎ  ทรัพย์แตง 218004 
นายมีชัย  วุฒิไกรบัญฑิต   
นางณัชชา  มณีวงศ์   
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

นางรัชนีวรรณ  จันทรส์นธ ิ 218005 
นายสมภพ  สุขด ี 218006 
นายพรชัย  กุศลพลาเลิศ   
นายพงศกร  โชคสมงาม   
นายสายันต์  พวงสุวรรณ   
หัวหน้าหอสมดุ 218008 
งานการเงิน/งานพัสดุ 218009 
งานสารบรรณ/งานอาคาร 218010 
หัวหน้าฝ่ายบริการ 218011 
ฝ่ายบริการ 218012 
เคาเตอร์บริการยืม - คืน 218013 
ประตูทางเข้า - ออก 218014 
ห้องควบคุมห้องประชุม ช้ัน 1  218015 
งานบริการสารนิเทศ 218016 
จุดบริการลิฟท์ส่งของ (ช้ัน 3 ) 218017 
ห้อง IT (ช้ัน 3 ) 218018 
หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์ฯ 218019 
งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ 218020 
งานซ่อมหนังสือ 218021 
ห้องควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 218022 
งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก 218023 
งานวารสาร 218024 
เคาเตอร์บริการยืม - คืนฝ่ายโสตทศันศึกษา 218025 
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 218026 
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 218027 
ห้องอนุสรณ์ มล.ปิ่น  มาลากุล 218028 
ห้องฉายภาพยนตร ์ 218029 
ห้องบันทึกเสียง 218030 
งานจดหมายเหตฯุ 218007 
นางวิไลรักษ์  แก้ววิไล 218007 
นายปัญญา  พูพะเนยีด 218007  
น.ส.อินทรา  อินทร์ตามา 218007  
นายโชคชัย  สวนแก้ว 218007 

o วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
รองผู้อํานวยการห้องสมุด 318001 
สุมาล ี 318002 
นารีรัตน ์ 318003 
อุไรวรรณ 318004 
จักริช 318005 
นิสากร 318006 



46 
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การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ลินดา/ศิวพร 318007 
สํารอง 318008 
o วังท่าพระ 

ผู้อํานวยการหอสมุดกลาง 118001 
รองผู้อํานวยการฯ 118002 
เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง 118003 
นางสาววรารตัน ์ วีรเดชกําพล 118004 
นางสาวอรพรรณ  จั่นเพ็ชร์ 118004 
นางสาวบุณฑริกา  เอกพรพิสิษฐ ์ 118005 
ผู้อํานวยการ หอสมุด วังท่าพระ 118489 
วรารัตน ์ 118489 
รองผู้อํานวยการ หอสมุด 118492 
งานสารบรรณ  118493 
จรินทร ์ 118487 
จันทร์ฉาย 118481 
พรทิพย์ 118482 
ปรววณ 118490 
อัญชล ี 118488 
นราพันธ์ 118486 
หรรษา 118486 
นิรัตน ์ 118483 
นุชดา 118441 
สุจิตรา 118485 
วินัย 118483 
จุฑามาศ 118442 
ศิริรัตน ์ 118443 
สุนิศา 118529 
o สํานักงานบริการวิชาการ วังท่าพระ 

น้ําอ้อย  เดชจุ้ย 118485 
อุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 118456 
ประภสัสร  ถวายนิล 118406 
วิลาวรรณ   พิชัย 118407 
วัชรี  อารีย์ 118408 
จิริยา   อุทัยพัฒนศักดิ ์ 118429 
วิชัย  จิตกรณ์กิจศลิป ์ 118409 
วรพงษ ์ น้อยไข่ขํา 118428 

 

 หอศิลป์ 
ผู้อํานวยการหอศลิป ์ 119417 
รองผู้อํานวยการหอศลิป ์ 119439 
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เลขานุการหอศิลป ์ 119427 
ฝ่ายสาํนักงานเลขานุการ 119415 
สารบรรณ 119418 
งานการเงิน 119421 
งานพัสด ุ 119423 
ฝ่ายข้อมลูและเผยแพร่งานศิลปะ 119422 
หัวหน้าฝ่ายข้อมลู 119420 
ฝ่ายนิทรรศการศลิปะ 119419 

 

 อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ 
โถงล่าง (ประตูทางเช้า) 1 219100 
ห้องฝ่ายนิทรรศการ ช้ัน 1 219200 
ห้องธุรการ ช้ัน 1 219300 
ห้องประชุม ช้ัน M 219400 
ห้องนิทรรศการ ช้ัน 2 219500 

 
 กองบริหารงานวิชาการ  (พระราชวังสนามจันทร์) 

เคาน์เตอร์ 1            200300 
รองอธิการฝ่ายวิชาการ           200301 
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ 1           200302 
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ 2           200303 
ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ 3           200304 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ          200305 
หัวหน้างานทะเบียนและสถติิ            200310 
งานทะเบียนและสถิติ            200311 ถึง 200317 
เคาน์เตอร์ 2            200318 
หัวหน้างานจัดการศึกษา           200330 
งานจัดการศึกษา            200331  ถึง 200334 
งานจัดการศึกษา              และ   200341, 200342, 200345 
งานจัดการศึกษา              และ   200346, 200349 
กองบริหารงานวิชาการ วังท่าพระ 
น้ําอ้อย เดชจุ้ย หลักสตูร  118485 
อุษา รุ่งเรืองวิจิตร  งานหลักสูตร  118456 
ประภสัสร ถวายนิล  งานหลักสูตร  118406 
วิลาวรรณ  พิชัย ทะเบียน สถิต ิ  118407 
วัชรี  อารีย ์ ทะเบียน สถิต ิ  118408 
จิริยา   อุทัยพัฒนะศักดิ์   ทะเบียน สถิต ิ  118429 
วิชัย จิตกรณ์กิจศิลป ์ ทะเบียน สถิต ิ  118409 
วรพงษ ์ น้อยไข่ขํา  ทะเบียน สถิต ิ  118428 
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การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

 

 กองกิจการนักศึกษา 
o วังท่าพระ 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา          140460 
ภัทรภร เฉลยจรรยา (ชุดคครุย)          140465 
สุจิตรา จับใจ (การเงิน)           140462 
ทันยา ดูงาม (กิจกรรม)           140461 
ธนวัฒน์ แผนสมบรูณ์ (กีฬา,  รด. ทหาร)         140463 
กฤตชญา   มาสุข (กยศ., ประกันฯ)          140449 
ชุดาธิน ีรูปสูง (ห้องพยาบาล)          140447 
ไอรวนิ คงประสิทธิ (นักจิตวิทยา)          140464 

o ตลิ่งชัน 
ห้องพยาบาล ตลิ่งชัน            100269 
ขันติชัย ซื่อสัตย ์            100269 
o พระราชวังสนามจันทร ์

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  (อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์)         200401 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา  (อ.ดร.ปวริส มินา)          200402 
ผู้ช่วยอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ (ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท)       200403 
เลขานุการรองอธิการบดฯี   (เจิมทิพย ปฐมกนก)          200400 
ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา (กมล แมลงทับ)          200405 
หัวหนางานศิษยเกาและชุมชน          200406 
พนิดา วิริยะอาร ี          200406 
มัลลิกา กาญจนครุฑ 200406 
เสาวณีย์  ทรัพย์มาก 200406 
ปิยะณัฐ  ภวษพร 200406 
สกุลรตัน์  เอียดนุ้ย 200406 
หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  (นงคราญ  สระทองหน ,  อรลี่ พันธุ์บํารุง)      200407 
หองพยาบาล  (ศรีมาลา รุ่งเรืองเสถียร)          200408 
หองพยาบาล  (กิจจารัตน์ เอกระ)          200409 
หนวยสื่อสารองคกร          200410 
หนวยศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ          200411 
หนวยประกันคณุภาพ          200412 
หนวยกิจการพิเศษ          200413 
จารุณี  รม่โพธ์ิธรรม 200413 
ลาวัลย์  วสุธาวรรณ 200413 
หนวยกิจกรรมและองคกรนักศึกษา          200420 
ภาณุพงศ์  เงาะลําดวน 200420 
หนวยกีฬาและนันทนาการ          200421 
สมศักดิ์  นทีทวีวัฒน์ 200421 
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วสัน จันทร์มั่น 200421 
ยานพาหนะ          200440 
ประกันอุบัติเหต ุ          200441 
อัญญ์ชิสา  วังเย็นธนาสริ ิ 200441 
ดวงเดือน  แก้วมณ ี 200441 
เอนก   จันทร์เครือ 200441 
นุชรดี   โชติกเสถียร 200441 
โรงอาหาร          200442 
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (จารวุรรณ   สท้านพล)          200443 
คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ  (มนตรี  มหาวรการ)          200444 
วิชาทหาร   (ธวัช  เม่งเอ๊า)          200445 
หองเตรียมอาหาร          200450 
หองประชุมเขียววิชัย          200451 
ทางเดินช้ันท่ี 1          200461 
ทางเดินช้ันท่ี 2          200462 
ทางเดินช้ันท่ี 3          200463 
สโมสรนักศึกษา          200429 
หนวยวินัยนักศึกษา          200422 
รัชดาภรณ์  กองผุย 200422 
พชรพล  แดงอุไร 200422 
หนวยจิตวิทยาและการแนะแนว          200423 
แพงศรี ภารางกูล 200423 
หนวยทุนการศึกษา          200424 
ศศิวิมล  ใจซื่อ 200424 
สํานักงานสโมสรนักศึกษา 200429 
โรงฝึกพลศึกษา (โรงยิมส์เก่า) 200430 
สระว่ายน้ํา 200431 
อรุณรุ่ง  กาบทอง 200431 
โรงอาหารเพชรรัตน 200434 
ห้องกระจายเสียง 200435 
ห้องประชุมเขียววิชัย 200451 
หองประชุมกมลโชต ิ          200452 
หองรัตนพฤกษ          200453 
หองเอนกประสงค          200454 
หองพิชัยนุช          200455 
หองอัมรานนท          200456 
หองเกาศัลย          200457 
หองแสนคํา          200458 
ทางเดินช้ันท่ี 1 200461 
ทางเดินช้ันท่ี 2 200462 
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ทางเดินช้ันท่ี 3 200463 
หองกิจกรรม 1          200466 
หองกิจกรรม 2          200467 
หองกิจกรรม 3          200488 
หองกิจกรรม 4          200469 
หองพักที่ 1          200471 
หองพักที่ 2          200472 
หองพักที่ 3          200473 
หองพักที่ 4          200474 
หองพักที่ 5          200475 
หองพักที่ 6          200476 
หองพักที่ 7          200477 
หอพักนักศึกษา 200480 
กาญจนา  อานปฐมทอง 200480 
วีระ  ทองไทย 200480 
วรินดา  สกลุลิ้ม 200480 
ประภาพรรณ  วสุธาวรรณ 200480 
หนวยสารธารณูปโภค 200488 
พิทักษ์   วงศ์ศรีนาค 200488 
กมล  สังข์เกิด 200488 
อภิญญา  ลบแย้ม 200488 
วสุธา   ทองพูล 200488 
ปอมยาม 200489 
หอพักเพชรรัตน 1 200481 
หอพักเพชรรัตน 2 200482 
หอพักเพชรรัตน 3 200483 
หอพักเพชรรัตน 4 200484 
หอพักเพชรรัตน 5 200485 
หอพักเพชรรัตน 6 200486 
หอพักเพชรรัตน 7 200487 
หอพัก ทับแก้ว 1 200491 
หอพัก ทับแก้ว 2 200492 
หอพัก ทับแกว 3 200493 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

 กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ 
อธิการบด ี 200001 
รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ 200002 
ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจนัทร์ 200003 
ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจนัทร์ 200004 
เลขารองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร ์ 200000 
สุพรชัย มั่งมีสิทธิ ์ 200010 
ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 200100 
ผู้ช่วย ผอ.กองงานวิทยาเขตฯ(วราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์) 200101 
ผู้ช่วย ผอ.กองงานวิทยาเขตฯ (พงศ์สวัสดิ์ พิชญาพันธุ์) 200102 
ผู้ช่วย ผอ.กองงานวิทยาเขตฯ(สรกิจ โสภติกุล) 200104 
หัวหน้างานกิจการพิเศษ (ธัญญา มีอยู่เต็ม) 200110 
ภคปภา นาถะพินธ ุ 200111 
ณัฐธยาน์ นันทิสิงห ์ 200112 
ประเทือง พันธุ์มา 200113 
ศักดิ์ชาย ปลื้มจติต ์ 200114 
เอมอร สุดชารมณ ์ 200115 
สปิปนันท์ สัตบรุุษาวงศ ์ 200116 
ธิติมา  สิทธิบุตร 200117 
หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน ,นุชจรี มิตรเจรญิถาวร 200120 
วริษา ติยะภูม ิ 200121 
ปัญจพจน์ ชิวปรีชา 200122 
พรวิไล มณีจันทร ์ 200123 
วนัญญา อมรวัฒนา 200124 
พีระวิทย์ ถวิลกลิ่นซ้อน 200125 
โกวิท ครองระวะ 200126 
ห้องประชุม ช้ัน8 อาคาร 50 ปี 200135 
โถงทางเดิน ช้ัน8 อาคาร 50 ปี 200136 
หัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง , สมหมาย ตันธุวปฐม 200160 
หน่วยก่อสร้าง 200161 
หน่วยประปาฯ ห้องประปา โรงสบู1 200162 
หน่วยประสานงานซ่อม 200163 
หน่วยไฟฟ้า 200164 
IP Phone ห้องชุมสายสํานักงานอธิการบด ี 200902 (IP) 
หัวหน้างานบริการกลาง ,บัวลอย นิลนาคม่วง 200170 
เบญญาภา วรธรรมดุษฎ ี 200171 
ทมาภรณ์ กลิ่นช้าง 200172 
จริญญา กุมาทะ 200173 
ห้องสวนและสนาม , เอกชัย ยอดสุวรรณ 200174 
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ห้องเตรียมอาหาร ช้ัน 3 สนง. อธิการบด ี 200180 
ห้องประชุม อธ.1302 ช้ัน 3 สนง. อธิการบด ี 200181 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 200200 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย+ศูนย์วทิยุมหาวิทยาลยัศิลปากร 200201 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย ,สกล ทองทวี 200202 
ป้อมประตูทรงพล 200211 
บ้านพักรับรอง (กลุ่ม ทศ.)6/23 200040 
บ้านพักรองอธิการบด ี 200041 
บ้านพักรับรองผู้บริหาร 200042 
บ้านพักรับรองผู้บริหาร 200043 
บ้านพักรับรอง (กลุ่ม ทศ.) 6/7 200044 
บ้านพักรับรอง (กลุ่ม ทศ.) 6/8 200045 
บ้านพักผู้ช่วย ผอ.กองงานฯ (พงศ์สวัสดิ์ พิชญาพันธุ์) 200046 
บ้านพักรับรอง  200047 
บ้านพักรับรอง (กลุ่มทรงพล) 6/142(2) 200048 
บ้านพักรับรอง  200049 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.2 200050 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.2 200051 
ห้องพักรับรอง ทศ.2-201 200052 
ห้องพักรับรอง  200053 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.15 200055 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.15 200056 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.16 200060 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.16 200061 
ห้องพักรับรอง ทศ.16-205/1-2,ทศ.16-206 200062 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.17 200065 
อาคารชุดพักอาศัย ทศ.17 200066 
อาคารชุดพักอาศัย ทรงพล 1 200071 
อาคารชุดพักอาศัย ทรงพล 2 200072 
อาคารชุดพักอาศัย ทรงพล 3 200073 
อาคารชุดพักอาศัย ทรงพล 4 200074 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป นิศารัตน์ พ่วงสมจติร 200220 
ปุณยนุช หอมแก้ว ,ขนิษฐา อินทร์ปัญญา 200221 
ธีระศักดิ์ ทิมทอง 200222 
ยุภา แก้วจริยะพล 200223 
ณิชา ปัญญาชัยรักษา 200224 
ภูวนาถ คําแผง,พรธิภัสร ์จารุเรืองพงศ์ 200225 
จตุพร มัจฉา 200226 
หัวหน้างานพัสดุ(สมปอง ชมภูนุช) 200230 
อิ่มใจ วริวงศ ์ 200231 



53 
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สุชาดา โสมขันเงิน 200232 
ศศินันท์ ภูศร ี 200233 
พินพัตร์ อิ่มสวาสดิ ์ 200234 
ณัชชาภัทร สดุล้ําเลิศ 200235 
กนกรัตน์ สามงามตัน 200236 
วิภาดา พูลเทพ 200237 
ณัชชาณัท มหาวรการ 200238 
บังอร โพธ์ิศรีมา , ธนาพงษ์ ง้ิวทอง 200239 

สถาบันภูมภิาคตะวันตก(เรือนทับเจริญ) 200140 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ป้อมยามหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ) 200141 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (เรือนรับรองหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ) 200142 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ห้องควบคุมไฟฟ้า) 200143 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ห้องเตรียมอาหาร) 200144 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ด้าหลังเวท ีช้ัน 2) 200145 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ห้องทํางานข้างห้องจัดเลี้ยง) 200146 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 200147 
ป้อมประตูทับแก้ว 200213 
ป้อมประตสูาธิต 200214 
โรงยานพาหนะ ห้องช่าง 220185 
โรงยานพาหนะ ห้องพัก พขร. 220186 
 

 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
รองอธิการบด ีเพชรบุรี ช้ัน 3 300001 
ผู้ช่วยอธิการบด ี ช้ัน 3 300002 
ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต 300003 
ห้องทํางานอธิการบดี ช้ัน 2 300004 
แสงจันทร ์ 300005 
วันเพ็ญ 300006 
ริญญากานต ์ 300007 
อรอนงค ์ 300008 
ฉันทัช 300009 

โรงพิมพ์  ผู้ช่วย ผอ.กองงานวิทยาเขตฯ(ปิยะวัฒน์ หวังอารี)   200103 
โรงพิมพ์ ช่างศิลป ์ 200152 
โรงพิมพ์ ธุรการ 200150 
โรงพิมพ์ ธุรการ 200151 
โรงพิมพ์ 200153 
โรงพิมพ์ ห้องเย็บเล่ม 200154 
ห้องชุมสายโรงพิมพ ์ 200903  
ป้อมประตเูหนือวัง 200212 
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สํารอง 300010 
ปรียาภรณ ์ 300011 
กมลวรรณ 300012 
นภัสวรรณ 300013 
นิลวรรณ 300014 
พรทิพย์ 300015 
ลัดดาวลัย ์ 300016 
กนกวรรณ 300017 
ระพ ี 300018 
พิมพ์พิชชาพร 300019 
ธนพร 300020 
วิภา 300021 
ปิยะวรรณ 300022 
อรรจพร 300023 
เฌอพัชญ ์ 300024 
ประภาศร ี 300025 
ปาริชาต ิ 300026 
วิทยา 300027 
จุรีพร 300028 
สุวิมล 300029 
ห้อง cctv 300030 
สุริยะ 300031 
ชลากร 300032 
ธราธร 300033 
ประเสริฐ 300034 
ปรีดา 300035 
อํานาจ 300036 
กิ่งการ 300037 
นิพนธิ ์ 300038 
นิรัณดร 300039 
ประทีป 300040 
ฐิติยา 300041 
ห้องโสต เรียนรวม 2 ช้ัน 1 300042 
ห้องโสต เรียนรวม 2 ช้ัน 1 300043 
วิชัย (วิทยบริการ) 300044 
ห้องผลิตเอกสาร 300045 
ห้องพักอาจารย ์รร.2 ช้ัน 1 300046 
ห้องพักอาจารย ์รร.2 ช้ัน 2 300047 
ห้องจัดเบรก 300048 
ห้องไปรษณยี ์ 300049 
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หน้าห้องประชุมสามพระยา 1 300050 
อาคารโอทอป 300051 
พนักงานขับรถ 300052 
หอพัก 1 300053 
หอพัก 2 300054 
หอพัก 3 - 4 300055 
หอพัก 5 - 6 300056 
สุภาพร 300057 
ห้องพยาบาล 300058 
ป้อมยาม  ประตูหน้า 300059 
ป้อมยาม  ประตูหลัง 300060 
ศูนย์วิทยุ 300061 
โรงพละศึกษา 300062 
โรงผลิตน้ําประปา 300063 
โบราณคด ี 300064 
 

 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
นายกสภามหาวิทยาลัย 100001 
อธิการบดี มศก. 100002 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 100003 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรม 100004 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 100005 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 100006 
รองอธิการบดีฝ่ายคลัง 100007 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนาองค์กร 100008 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์ 100009 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรม 100010 
ผชฝ่ายวางแผนงบประมาณและยทุธศาตร์ 100011 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนกายภาพ 100012 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกัณคุณภาพการศึกษา 100013 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการจัดการศึกษา 100014 
เลขานุการ 100015 
  100016 
เลขานุการอธิการบด ี 100017 
เลขานุการรองอธิการบดฝี่ายบริหาร 100018 
เลขานุการรองอธิการบดฝี่าย 100019 
เลขานุการรองอธิการบดฝี่าย 100020 
เลขานุการรองอธิการบดฝี่าย 100021 
เลขานุการรองอธิการบดฝี่าย 100022 
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ห้องจัดเลี้ยง (ครัว) 100023 

 
 กองบริการกลาง ตลิ่งชัน 

ป้อมยาม หน้าศูนยม์านุษย ์ 100279 
ป้อมยาม ช้ันG 100280 
ช่างประปา  หน้าห้องช่างประปา 100283 
ช่างปฎิบัติการ(ไฟฟ้า)ห้องควบคุมโทรศัพท ์ 100284 
แม่ค้า, โรงอาหาร 100285 
หัวหน้างานสื่อสารฯ 100272 
พนักงาน มศก. ห้องทํางาน ช้ัน L 100273 
พนักงาน มศก. ห้องทํางาน ช้ัน L 100274 
พนักงาน มศก. ห้องทํางาน ช้ัน L 100275 
พนักงาน มศก. ห้องทํางาน ช้ัน L 100276 
ร.ป.ภ มศก. ตลิ่งชันลานจอดรถช้ัน L 100277 
เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ 100278 
พนักงาน มศก. กองคลัง 100267 
พนักงาน มศก. กองคลัง 100268 
ขันติชัย, สุนีย์   ห้องพยาบาล    กองกิจการนักศักษา 100269 
ผู้อํานวยการ 100231 
พนักงาน มศก. สํานักงานสภา 100232 ถึง 100240 
ผู้อํานวยการ สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 100241 
หัวหน้างาน สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 100242 
พนักงาน มศก. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 100243 ถึง 100251 
พนักงาน มศก. กองกลาง ช้ัน 5 100221 ถึง 100230 
พนักงาน มศก. บริหารงานท่ัวไป ช้ัน 6 100179, 100180 
ผู้อํานวยกองคลัง 100181 
หัวหน้างานบัญชี 100182 
พนักงาน มศก. บัญชี ช้ัน 6 100183 ถึง 100191 
หัวหน้างานการเงิน 100192 
พนักงาน มศก. งานการเงิน ช้ัน 6 100193 ถึง 100201 
หัวหน้างานพัสด ุ 100202 
พนักงาน มศก. งานพัสดุ ช้ัน 6 100203 ถึง 100211 
หัวหน้างานงบประมาณ 100212 
พนักงาน มศก. งานงบประมาณ ช้ัน 6 100213 ถึง 100220 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิกาบด ี ช้ัน 7 100030 ถึง 100041 
ผู้อํานวยการกองกฎหมาย ช้ัน 7  100041 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย ช้ัน 7 100042, 100043 
พนักงาน มศก. กองกฎหมาย ช้ัน 7 100044 ถึง 100050 
ผู้อํานวยการทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100051 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100052 ถึง 100061 
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100062 
พนักงาน มศก. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100063 ถึง 100071 
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100072 
พนักงาน มศก. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 7 100033 ถึง 100080 
ผู้อํานวยกองแผนงาน ช้ัน 7   100081 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองแผนงาน ช้ัน 7 100082 ถึง 100091 
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ ช้ัน 7 100092 
พนักงาน มศก. วิเคราะห์งบประมาณ ช้ัน 7 100093 ถึง 100101 
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และสถาบนัวิจัย ช้ัน 7 100102 
พนักงาน มศก. ยุทธศาสตร์และสถาบันวิจัย ช้ัน 7 100103 ถึง 100111 
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนากายภาพ ช้ัน 7 100112 
พนักงาน มศก. งานวางแผนและพฒันากายภาพ ช้ัน 7 100113 ถึง 100121 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน 7  100122 
พนักงาน มศก. งานวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน 7 100123 ถึง 100130 
ผู้อํานวยการฯตรวจสอบ                                                                                 100131 
หัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ ช้ัน 7 100132 
พนักงาน มศก. งานบริหารกลยุท์ตรวจสอบ ช้ัน 7 100133 ถึง 100141 
หัวหน้างานตรวจสอบ ช้ัน 7  100142 
พนักงาน มศก. งานตรวจสอบ ช้ัน 7 100143 ถึง 100150 
พนักงาน มศก. หอศิลป์ ช้ัน 8  100290 ถึง 100292 
พนักงาน มศก. บริการวิชาการ  100293 

  
 กองบริการกลาง วังท่าพระ 

ห้องผู้บริหาร 1 140400 
ห้องผู้บริหาร 2 140466 
หัวหน้างานบริการกลาง 140471 
สายฝน  รัตนยัง 140471 
เคาน์เตอร์งานบริการกลาง 140470 
รัตนาพร  ภูบุญอบ 140470 
ห้อง 303 140511 
ห้อง 304 140414 
ห้อง 305 140413 
กิตติพงศ ์ รุขชาต ิ 140413 
ห้องช่างช้ันล่าง อาคารหอประชุม 140418 
ห้องช่างปั๊มน้ํา 140425 
ป้อมยาม 1 140100 
ป้อมยาม 2 140200 
ป้อมยาม 3 140300 
สมาคมนักศึกษาเก่า 140431 
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อส่วนกลางของหมาวิทยาลัยศิลปากรโทรเข้าจากภายนอก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 02-1054686 เขตนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 034-109686 เขตเพชรบุรีลงไป 032-899686 
การโทรออก  ให้กดหมายเลขปลายทางแล้วกดโทรออก  การรับสามารถยกหูเพื่อรับสายได้ กรณีรับสายแทน ให้ยกหูแล้วกด *60# ตามด้วยหมายเลขท่ีมีเสียงเรียกเข้าดัง  

ทวีศักดิ์  สุขนิรันดร ์ 140476 
สุอาภา  เปี่ยมฤทัยสุข 140478 
ณัฐพงศ์  กองกาไว 140412 

 

 สํานักงานบริการวิชาการ  
ผู้อํานวยการ 220001 
ธุรการ 220002 
ส่วนบัญชีและการเงิน 220003 
ส่วนงานบริหารโครงการ 220004 
โครงการผลติน้ําดื่ม 220005 
สํานักบริการวิชาการ  (ท่าพระ) ยา้ยมาตลิ่งชัน 120472 

 

 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประธานสภาคณาจารย์ฯ 221001 
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1 221002 
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2 221003 
เลขานุการสภาคณาจารยฯ์        221004 
นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย           221005 
นาสาวปัทมาพร  แจ้งเกิด          221006 
นาสาวปวริศา  ศรีราจันทร ์       221007 
นาสาวสายฝน  นิ่มโพธิ์ทอง       221008 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรห์ออมทรัพย์ (ท่าพระ) 122475 
 

 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้อ ำนวยกำรฯ             200030 

            เจ้ำหน้ำท่ีฯ          200031 
            เจ้ำหน้ำท่ีฯ                   200032 
            เจ้ำหน้ำท่ีฯ                  200033 
             เจ้ำหน้ำท่ีฯ          200034 


