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รายละเอียดบุคลากรที่รับผิดชอบระบบ SU-ERP และช่องทางในการติดต่อประสานงาน 

 

***แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ E-mail : erp-support@su.ac.th *** 

 

1. รายช่ือบุคลากรที่รับผิดชอบระบบ SU-ERP 

1.1 ระบบบริหารงบประมาณ (Fund Management : FM) 

 

1) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายศราวุธ หุ่นกลัด (อ้ัม) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบงบประมาณ (FM) 
E-mail : Hunklad_s@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-6709-4232 
  

 

 

1.2 ระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO) 

 

1) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายนันทิช  แก้วมุณี (เจมส์) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบัญชีบริหาร (CO) 
E-mail : Kaewmunee_n@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : - 
เบอรภ์ายใน (นครปฐม) : 23900 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-8646-4546 
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 1.3 ระบบบัญชกีารเงิน (Financial Accounting : FI) 

 

1) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นางสาวเจนจิรา ถึกบางพรม (เจน) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (FI-GL) 
E-mail : Tukbangprom_c@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09-4491-4582 
  

 

 

 

2) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นางสาววีณา คงประเสริฐ (จิ๊บ) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (FI-AP) 
E-mail : Kongprasert_w@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-5344-2223 
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3) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายวรเมธ จุมจวง (ท๊อป) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบัญชีสินทรัพย์ (FI-AA) 
E-mail : Jumjoung_w@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-7402-5334 
  

 

 

 

4) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายโอภาส พานิชการ (กอล์ฟ) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบัญชีลูกหนี้ (FI-AR) 
E-mail : Phanischakan_o@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09-2693-8558 
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1.4 ระบบบริหารคลังวัสดุ (Material Management : MM) 

1) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายกฤษดา ฐิตวดี (กอล์ฟ) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบริหารคลังวัสดุ (MM) 
E-mail : Titawadee_k@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9029-6229 
  

  

2) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นางสาวกัลยา ลิ้มสวรรค์ (ชมพู่) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบริหารคลังวัสดุ (MM) 
E-mail : Limsawan_k@su.ac.th 
เบอรภ์ายใน (ตลิ่งชัน) : 31200/31209 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09-5952-4907 
  

 

3) 

 

 
ชื่อ-สกุล : 

 
นายพีรเดช นิ่มอนงค์ (วุ้นเส้น) 

ระบบท่ีรับผิดชอบ : ระบบบริหารคลังวัสดุ (MM) 
*เฉพาะวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี* 

E-mail : Nimanong_p@silpakorn.edu 
เบอร์ภายใน (เพชรบุรี) : 41171 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1770-9898 
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2. ช่องทางการติดต่อประสานงาน Line Group : 

 

กลุ่มรวมผู้ใช้งาน SU-ERP ระบบงบประมาณและระบบบัญชีต้นทุน   

  

  
  

ระบบบัญชกีารเงิน  ระบบบริหารคลังพัสด ุ    

  

  
 

3. สถานที่ปฏิบัติงาน 

3.1 วิทยาเขตตลิ่งชัน-ท่าพระ (กรุงเทพฯ)  

           ณ ห้องปฏิบัติการจัดท าระบบ SU-ERP ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร 

31200 และ 31209  
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ตารางปฏิบัติงานให้การสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ SU-ERP 

 

 

จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

4 5 6 7 8

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

11 12 13 14 15

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

18 19 20 21 22

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

25 26 27 28 29

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

มีนาคม 2562

จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1 2 3 4 5

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

8 9 10 11 12

วันหยุดช ดเช ย

วันจักรี

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วันหยุดเพ่ิมเติม

วันสงกรานต์

15 16 17 18 19

วันสงกรานต์ วันหยุดช ดเช ย

วันสงกรานต์

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

22 23 24 25 26

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

29 30

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

เมษายน 2562
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จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1 2 3

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

6 7 8 9 10

วันหยุดเพ่ิม -พระ

ราช พิธี บรม

ราช าภิเษก

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วันพืช มงค ล วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

13 14 15 16 17

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

20 21 22 23 24

วันหยุดช ดเช ย

วันวิสาข บูช า

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

27 28 29 30 31

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

พฤษภาคม 2562

จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

3 4 5 6 7

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

10 11 12 13 14

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

17 18 19 20 21

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

24 25 26 27 28

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

มิถุนายน 2562
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จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1 2 3 4 5

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

8 9 10 11 12

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

15 16 17 18 19

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วันอาสาฬหบูช า วันเข้ าพรรษา วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

22 23 24 25 26

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

29 30 31

วันหยุดช ดเช ย วัน

เฉลิมฯ ร .10

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

กรกฎาคม 2562

จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1 2

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

5 6 7 8 9

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

12 13 14 15 16

วันแม่แห่งช าติ วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

19 20 21 22 23

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

26 27 28 29 30

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

สิงหาคม 2562
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จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

2 3 4 5 6

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

9 10 11 12 13

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

16 17 18 19 20

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

23 24 25 26 27

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

30

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)
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จันทร์ อังค าร พุธ พฤหัสบดี ศุ กร์

1 2 3 4

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

7 8 9 10 11

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

14 15 16 17 18

วันหยุดช ดเช ย วัน

ค ล้ายวันสวรรค ต ร .9

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

21 22 23 24 25

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วันปิยมหาราช วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

28 29 30 31

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่า

พระ(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ท่าพระ

(กรุงเทพฯ)

วิทยาเขตตล่ิงชนั-ทา่พระ

(กรุงเทพฯ)

ตุลาคม 2562


