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รายช่ือคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 

 
1.  สํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 - นางศุภลักษณ  จันทรารักษศรี  
  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ  
  suphalak.c@car.chula.ac.th  
  02-218-2915  
 - นางฉัตรวรุณ  สุดใจประภารัตน  
  บรรณารักษ 
  chataroon.s@car.chula.ac.th  
  02-218-2914  
2.  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 - นางสาวเบญจวรรณ   อรสุทธิกุลชัย  
  บรรณารักษ  
  libbjo@ku.ac.th    
  02-579-0113 Ext. 1787  
 - นางสาวศศินทร  นาคเกษม  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร   
  libspn@ku.ac.th  
  02-579-0113 Ext. 1787  
3.  สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 - นางสาวสุวันนา  ทองสีสุขใส  
  บรรณารักษ 
  suwanna@kku.ac.th  
  01-9978539  
 - นายสมโภช  พิมพพงษตอน  
  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
  somphot@kku.ac.th  
  01-6060443  
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4.  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 - นางสาวสุรางค  วิรุฬหสิงห  
  บรรณารักษ 
  surang@tsu.ac.th  
  01-9978539   ***** 
 - นายสุริยา  อภิวันทนากร  
  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 
  suriyaapi@tsu.ac.th  
  06-9649320  
5.  ศูนยบรรณาสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 - นายบดินทร  ยางราชย  
  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
  badin@ccs.sut.ac.th  
  044-223080-1  
 - นางสาวดวงใจ  ถิรประเสริฐสิน  
  บรรณารักษ 
  doungjai_t@yahoo.com  
  044-223071 
6.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 - นางสาวมาลี  เสียงไทย  
  บรรณารักษ  
  malee@tu.ac.th  
  02-613-3516-17  
 - นางสาวฐิติมา  หิรัญเวชยางกูร  
  บรรณารักษ  
  titima@tu.ac.th  
  02-613-3516-17  
7.  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - นางสาวศศิธร  ติณะมาศ  
  บรรณารักษ 6 
  sasithornt@nu.ac.th /s_tinamas@hotmail.com  
  055-261049  
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 - นายเกดิษฐ  เกิดโภคา  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร  4 
  geaditk@nu.ac.th / geaditk@hotmail.com  
  055-261049  
8.  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 - นางอาภากร  ธาตุโลหะ  
  บรรณารักษชํานาญการ 
  apakorn@buu.ac.th  
  038-745900 Ext. 4032  
 - นายเฉลิมเกียรติ  ดีสม  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  chain@mail.lib.buu.ac.th  
  038-745900 Ext. 4047  
9.  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - นายสมพงษ  เจริญศิริ 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  sompong.c@msu.ac.th   
  0-4375-4322-400 ext 2436 
 - นางสาวจีรกาญจน  เต็มพรสิน  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  jeerakan.p@msu.ac.th   
  0-4375-4322-400 ext 2436 
10.  สํานักหอสมดุ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 - นางสาวพรจิตต  หมีงาม  
  บรรณารักษ  6 
  lipmn@mahidol.ac.th    
  02-2441-0198  
11.  กองหองสมุด  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 - นางเยาวภา  เขื่อนคํา 
  นักเอกสารสนเทศ  
  yaowapac@yahoo.com  yaowapa@mju.ac.th  
  053-873199  
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12.  ศูนยบรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
 - นางรัตนธศักดิ์  เพ็งชะตา  
  เจาหนาที่บริหาร 
  rattasak@mtu.ac.th  
  053-917023 
13.  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 - นางจุฑามาศ มงคลพิทักษสุข 
  หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด  
  jutamas@lib.ru.ac.th  
  0-2310-8635, 0-2318-9565  
 - นายสุชล  แกวประทุม  
  หัวหนางานระบบเครือขาย  
  suchol@lib.ru.ac.th  
  0-2310-8635, 0-2318-9565 
14.  ศูนยบรรณาสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 - นางสาวอาภรณ  ไชยสุวรรณ  
  บรรณารักษ 
  caporn@wu.ac.th  
  075-673340  
 - นายยุทธนา  เจริญชื่น  
  บรรณารักษ 
  jyuttana@wu.ac.th  
  075-673351  
15.  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 - นางสมพิศ   พรวิริยกุล  
  บรรณารักษ 6 
  sompit@swu.ac.th  
  02-258-4002-3  
16.  หอสมุด พระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 - นางสาวยุพดี   จารุทรัพย  
  charusub@su.ac.th  
 - นางสาวจันทรเพ็ญ กลอมใจขาว  
  kchanpen@su.ac.th  



รายชื่อคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารนิเทศ 
5/6 

 - นายภาณุวัตร  เสถียรวัฒนชัย  
  stpannuwa@su.ac.th  
17.  หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 - นางสาวเชาวลี   เชิญขวัญแกว  
  บรรณารักษ 
  lee@su.ac.th  
  02-6236115 Ext. 1443  
18.  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี   
 - นางสมบูรณ  หานรัตนสกุล  
  บรรณารักษ 7 
  hsomboon@bunga.pn.psu.ac.th  
  073-312131  
 - นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร  4 
  jsuthisa@bunga.pn.psu.ac.th  
  073-313930-50 Ext 1416  
19.  ฝายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร   
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 - นางสาวสุดา  หมัดอะด้ัม  
  บรรณารักษ  
  msuda@ratree.psu.ac.th  
  074-282360 
20.  สํานักบรรณาสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 - นางสาวกัลยาณี  สิงหดวง  
  บรรณารักษ ระดับ 6 
  dilaskan@stou.ac.th  
  02-503-3606  
 - นายชัยวัฒน  นาชม  
  นักเอกสารสนเทศ  ระดับ 6 
  dilancha@stou.ac.th  
  02-503-3606  
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21.  สํานักหอสมุดกลาง  สถาบันโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
 - นางสาวสุรีย  บุหงามงคล  
  บรรณารักษชํานาญการ  8 
  kbsuree@kmitl.ac.th  
 - นายอรรถพล  ปอนสถิตย  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
  auttapon@hotmail.com 
22. สํานักบรรณาสารพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 - นางสาวหนอย  วิผิวสุรเทน  
  อาจารย 
  noy@nida.nida.ac.th  
 
 
 
  
 
 
  
 


