คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

1. อาจารยภิญโญ คูวัฒนาเสนีย (ประธานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 085-059-5585
2. อาจารยดร.พัชราพรรณ นาคพงษ (อาจารยที่ปรึกษา) เบอรโทรศัพท : 098-959-1165
Email หลักสูตร : niti_slp@dusit.ac.th
Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/b0-wM7YghN (สัมภาษณรอบ Portfolio 66)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

1. ผศ.ดร.เอกอนงค ศรีสําอางค (ประธานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 081-939-7443
2. ผศ.ดร.ดังนภัสร ณ ปอมเพชร (อาจารยที่ปรึกษา) เบอรโทรศัพท : 095-363-6445
Email หลักสูตร : pa_slp@dusit.ac.th
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/QQmMAfMP_m (PA รกม.66)

กฎหมายและการเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต

(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

การทองเที่ยว
และการบริการ

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

1. ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม (ประธานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 081-821-3517
2. ผศ.จตุพล ดวงจิตร (อาจารยที่ปรึกษา) เบอรโทรศัพท : 089-286-0108
Email หลักสูตร : polsci_slp@dusit.ac.th
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3U1TsQY (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มสด. 66)

กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม
(อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)

1. ผศ.ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ (ประธานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 087-494-2701
2. ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน (อาจารยที่ปรึกษา) เบอรโทรศัพท : 081-854-4388
Email หลักสูตร : publiclaw_slp@dusit.ac.th
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/RzXL0pFKwg (TCAS กฎหมายมหาชน 66)

ธุรกิจการโรงแรม

ผศ.ชุติมา จักรจรัส เบอรโทรศัพท : 097-329-9429
Facebook : https://www.facebook.com/hotelbusinesssuandusit (ธุรกิจการโรงแรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/1v-D3-XIk9 (คัดเลือกรอบ Portfolio ธุรกิจการโรงแรม 2566)
Instagram : https://instagram.com/hotelbusiness.sdu?igshid=NDc0ODY0MjQ= (hotelbusiness.sdu)
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
ผูประกอบการธุรกิจบริการและการทองเที่ยว

เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-244-5708
Email : Kraisak_phi@dusit.ac.th
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3gXv0C3 (2566 EHT@SDU ผูประกอบการธุรกิจบริการ&ทองเที่ยว)
Facebook : https://www.facebook.com/EHT.SDU (ผูประกอบการธุรกิจบริการและการทองเที่ยว สวนดุสิต)
Instagram : eht.sdu

สหวิทยาการการทองเที่ยว

1. ผศ.ธัญชนก บุญเจือ เบอรโทรศัพท : 081-909-3134 Email : thanchanok_bon@dusit.ac.th
2. คุณสุพรรณ แกวมวง เบอรโทรศัพท : 064-294-5351 Line ID : job_sdu
เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-244-5769
Facebook : https://www.facebook.com/tourism.thm.sdu
(สาขาวิชาสหวิทยาการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ธุรกิจการบิน

อาจารยธนภรณ พัฒนวิโรจน และ อาจารยศุภิสรา ทองจรูญ เบอรโทรศัพท : 090-946-9745
Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/hlfGOSP2I2 (ทีมสัมภาษณการบิน TCAS 66)

ธุรกิจการบิน (ศูนยการศึกษา ลําปาง)

ดร.วาสนา จักรแกว เบอรโทรศัพท : 086-910-6681
Facebook : https://www.facebook.com/AIRLINELAMPANG (สาขาวิชาธุรกิจการบิน มสด. ลําปาง)

ธุรกิจการบิน (ศูนยการศึกษา หัวหิน)

1. คุณฐิติรัตน จักรพันธุ เบอรโทรศัพท : 085-264-7289
2. คุณปานฤทัย นวลจันทร เบอรโทรศัพท : 096-143-5485
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/3WZCxkzETm (Interview Dek 66 sdu hhq airline business)

อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-423-9449 และ 02-423-9450
Facebook : https://www.facebook.com/SchoolofCulinaryArtsSDU
(โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

การทองเที่ยว
และการบริการ

การเรือน

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพ คุณพรทิพย บํารุงแควน (ผูประสานงานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 082-791-2952
และการชะลอวัย
Facebook : https://www.facebook.com/nuagingSDU
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
(โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสรางเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย)

การเรือน

คหกรรมศาสตร
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

คุณศิวพร ยิ้มแต (ผูประสานงานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 099-159-0501
Facebook : https://www.facebook.com/SduHomeEconomics (Home Economics SDU)

คหกรรมศาสตร (วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/Pr5v98h33q
(TCAS-66 รอบที่ 1 Portfolio คหกรรมศาสตร_สุพรรณบุรี)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

คุณกัญจนณัฏฐ ไวยคูนา (ผูประสานงานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 083-826-9925
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100034354368794
(Culinary Technology and Service)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/oEYpdzAioP (Culino sp รหัส 66)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(ศูนยการศึกษา ตรัง)

คุณพรปยะ วงษอูทอง (ผูประสานงานหลักสูตร) เบอรโทรศัพท : 082-712 7954
ID Line ผูประสานงาน : 0954298597
เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 075-500-888 ตอ 6843
Facebook Page : https://www.facebook.com/CulinaryArtTrang (Culino SDU Trang)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
(ศูนยการศึกษา ลําปาง)

เบอรโทรศัพท : 092-630-7186
Line หลักสูตร : Culino LP (สามารถเพิ่มเพื่อน Line ไดจากเบอรโทรศัพท)
Facebook : https://www.facebook.com/culinosdulp
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด ลําปาง)
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

ครุศาสตร

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

การประถมศึกษา

1. ผศ.ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา เบอรโทรศัพท : 086-173-3191
Email : prapawan_sam@dusit.ac.th
2. ผศ.ดร.เอมมิกา วชิระวินท เบอรโทรศัพท : 090-408-4808
Email : amika_wac@dusit.ac.th

การศึกษาปฐมวัย

ดร.ปุณยวีร จิโรภาสวรพงศ เบอรโทรศัพท : 084-669-2819
Email : poonyawee_chi@dusit.ac.th

การประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

อาจารยพรพิมล นามวงศ เบอรโทรศัพท : 02-926-3944
Email : pornpimon_nam@dusit.ac.th

การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

อาจารยกรณิศ ทองสอาด เบอรโทรศัพท : 085-554-6380
Email : koranit_ton@dusit.ac.th

การประถมศึกษา (ศูนยการศึกษา นครนายก)

คุณพันธุทิพย สิงหปาน เบอรโทรศัพท : 093-394-2236
Email : ita.nakhonnayok@gmail.com

การศึกษาปฐมวัย (ศูนยการศึกษา นครนายก)

อาจารยอัญชิษฐา ปยะจิตติ เบอรโทรศัพท : 083-446-2956
Email : aunchittha_piy@dusit.ac.th

การประถมศึกษา (ศูนยการศึกษา ลําปาง)

1. อาจารยดวงเดือน วรรณกูล เบอรโทรศัพท : 096-686-6851
Email : doungduen_wan@dusit.ac.th
2. อาจารยพวงผกา ปวีณบําเพ็ญ เบอรโทรศัพท : 085-111-0062
Email : puangpaka_paw@dusit.ac.th

การศึกษาปฐมวัย (ศูนยการศึกษา ลําปาง)

อาจารยปยนัยน ภูเจริญ เบอรโทรศัพท : 089-956-3514
Email : piyanai_phu@dusit.ac.th
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

ขอใหผูสมัครแลวเขากลุมไลนตาม Link เพื่อเขาสอบสัมภาษณ
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3NaeB98 (คณะพยาบาลศาสตร ม.สวนดุสิต รอบ Portfolio)"
ในสวนของการใสชื่อในไลน ขอใหผูสมัครใสชื่อ และ นามสกุลจริง และใสรูปภาพดวยชุดสุภาพ
อานรายละเอียดการสงเอกสารเพิ่มเติม ไดที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=634
เบอรโทรศัพท : 02-423-9460

ภาษาและการสื่อสาร

ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ เบอรโทรศัพท : 02-244-5849
Email หลักสูตร : academic.langlit@gmail.com
Line หลักสูตร : https://lin.ee/NVCXl80 (LLC Home)
Facebook : https://www.facebook.com/langlitcom (สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ม.สวนดุสิต)

ภาษาอังกฤษ

1. ผศ.สุทธาสินี เกสรประทุม เบอรโทรศัพท : 081-431-3235
2. คุณนิชา นาคเวช เบอรโทรศัพท : 084-624-6365
Email หลักสูตร : husoenglishprogram@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/EnglishMajorSDU (ENG SDU)

ภาษาจีนเพื่องานบริการ

อาจารยณภัคกัญญา : 099-198-7711
เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-244-5851
Email หลักสูตร : groupchinese895@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/chineseservicesdu (ภาษาจีนเพื่องานบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

ผศ.พัศรินท กอเลิศวรพงศ เบอรโทรศัพท : 089-123-2166 Email : passarin.tt@gmail.com
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/Byask-XqjP (นักศึกษาจิตวิทยาฯ รหัส 66)

พยาบาลศาสตร

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

นิเทศศาสตรนวัตกรรมและผูประกอบการธุรกิจ

Line หลักสูตร : https://line.me/ti/g/3ab0Wg_XLG (สัมภาษณICAE รอบ 1/66)

การจัดการบัณฑิต แบง 2 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุมวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล
2. กลุมวิชาการจัดการสํานักงานดิจิทัล

ผศ.ดร.อนงคนาถ ทนันชัย ID Line : @ying479
Line หลักสูตร : https://lin.ee/q3JFOQH (SDU Management)

ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1)

โปรดแตะลิงกดานลางเพื่อเขารวมโอเพนแชทนี้
https://bit.ly/3U2vAfS (หลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน ม.สวนดุสิต)

ธุรกิจระหวางประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 2)

โปรดแตะลิงกดานลางเพื่อเขารวมโอเพนแชทนี้
https://bit.ly/3U59Ksl (หลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน ม.สวนดุสิต)
เบอรโทรศัพท : 089-122-1878
Email หลักสูตร : dbiztech@dusit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dBizTechSDU (Dbiztech ธุรกิจสรางสรรคและเทคโนโลยีดิจิทัล)
Line หลักสูตร : @dBiZTECH

วิทยาการจัดการ ธุรกิจสรางสรรคและเทคโนโลยีดิจิทัล

บริหารธุรกิจ แบง 5 กลุมวิชา ดังนี้
1. นวัตกรรมการตลาดเชิงสรางสรรคและการออกแบบการสื่อสาร
2. นวัตกรรมความเปนผูประกอบการ
3. นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะหขอมูล
4. นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส
5. นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-244-5790
Email หลักสูตร : bba65.sdu@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/InnoBizSDU (Innobiz SDU)
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3sNB7vt (Innobiz SDU)
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา
เลขานุการทางการแพทย

วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
เบอรโทรศัพท : 02-244-5725, 083-396-6357, 064-804-9781
Email : sansun_rug@dusit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/medicalsecretary.sdu
(Medical Secretary : เลขานุการทางการแพทย สวนดุสิต)
Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/XMbTH7gd0เบอรโทรศัพท : 094-335-6655, 02-244-5780
Email : bancheesdu@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/BancheeSDU (BancheeSDU)
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3TVu3sl (Bancheesdu)

การจัดการบัณฑิต (กลุมวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล)
(ศูนยการศึกษา ตรัง)

ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ เบอรโทรศัพท : 086-739-9258

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารยทินกร เบอรโทรศัพท : 091-873-3434
Website หลักสูตร : http://it-btech.sci.dusit.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/IT.SDUPAGE (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สวนดุสิต)
Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/p/@143zcknn (itsdu)

วิทยาการคอมพิวเตอร

เบอรโทรศัพท : 084-205-5511
Facebook : https://www.facebook.com/ComputerScience.SDU (ComputerScience)
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/p/3IX7OrBUAP

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

เบอรโทรศัพทหลักสูตร : 02-423-9429
Facebook : https://www.facebook.com/OCC.SCI.SDU
(หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
Line หลักสูตร : https://line.me/R/ti/g/LyqfcTW3os (OCC-SDU-66)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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คณะ/โรงเรียน

หลักสูตร/สาขาวิชา

ชองทางการติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

อนามัยสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย
(อาคารวิทยาศาสตร ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

1. ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร เบอรโทรศัพท : 081-556-5254
2. คุณณัฐภัชศร แกววิจิตร เบอรโทรศัพท : 084-615-6915
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100078481231170
(หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดลอม และสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
Line หลักสูตร : https://line.me/ti/p/GxDd7QdU-I

วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุร)ี

Facebook : https://www.facebook.com/CosmeticSDU
(วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มสด.)
Line หลักสูตร : https://bit.ly/3Npa3fs (รับสมัครนักศึกษาใหมเครื่องสําอาง สวนดุสิตป 66)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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