ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
สถาบันสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
1.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้้าไท
40/4 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
0-2407-3888
โทรสาร 0-2407-3999
วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลอง หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
0-2407-3888
โทรสาร 0-2407-3999
www.bu.ac.th
อธิการบดี อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์

2.

มหาวิทยาลัยเกริก
43/1111 ถนนรามอินทรา หลักสี่ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 โทรสาร 0-2552-3511
www.krirk.ac.th
อธิการบดี ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์

3.

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1761 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-6930-9
โทรสาร 0-2321-4444, 0-2720-4677
www.kasem.kbu.ac.th
อธิการบดี ดร.วัลลภ สุวรรณดี

4.

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
749/1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-283-771-2
โทรสาร 045-283-773
www.ump.ac.th
อธิการบดี ดร.จินติยา จินารัตน์

5.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16/10 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2800-6800-5
โทรสาร 0-2800-6806
www.bkkthon.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

6.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1520
โทรศัพท์
0-2172-9624
โทรสาร 0-2172-9620
www.bsc.ac.th
อธิการบดี ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

7.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-388-555
โทรสาร 034-274-500
www.christian.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

8.

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13/1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 056 -334-236, 056 - 334-714 โทรสาร 056 -334-719
www.cpu.ac.th
อธิการบดี ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ

9.

มหาวิทยาลัยชินวัตร
99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์
0-2599-0000
โทรสาร 0-2599-3350
www. siu.ac.th
อธิการบดี ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

10.

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2938 -7058-65
โทรสาร 0-2938-6957
www.stjohn.ac.th
อธิการบดี นพ.จุฬาเกษม ชินะผา

11.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3650-79
โทรสาร 0-2988-4040
www.mut.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

12.

มหาวิทยาลัยตาปี
8/151 หมู่ 2 ถนนศรีวิชยั อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-204-431-2
โทรสาร 077-264-225
www.tapee.ac.th
อธิการบดี ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์

13.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1110/1-4 ถนนประชาชื่น ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300-29
โทรสาร 0-2589-9605, 0-2589-9606
www.dpu.ac.th
อธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

14.

มหาวิทยาลัยธนบุรี
29 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2809-0823-7
โทรสาร 0-2809-0829, 0-2809-0832
www.thonburi-u.ac.th
อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี

15.

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
16 ถ.มอเตอร์เวย์ กม. 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 032-520-789,0-2769-4000
โทรสาร 032-442-324, 0-2769-4098
www.stamford.edu
อธิการบดี ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลี สกาวน์

16.

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-819-999
โทรสาร 053-819-998
www.northcm.ac.th
อธิการบดี อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์

17.

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
195 หมู่ 3 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ 036-720-757, 036-720-777
www.apiu.edu

โทรสาร 036-720673
อธิการบดี Dr.Danny Ivan Rantung

18.

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
6/999 ถนนพหลโยธิน 52 ต.คลองถนน อ.สายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2972-7200
โทรสาร 0-2972-7751
www.northbkk.ac.th
อธิการบดี ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง

19.

มหาวิทยาลัยเนชั่น
444 ถนนวชิราวุธดาเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265-170-6
โทรสาร 054-265-184
www.nation-u.com
อธิการบดี ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

20.

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-6999
โทรสาร 0-2975-6954
www.ptu.ac.th
อธิการบดี ดร.ชนากานต์ ยืนยง

21.

มหาวิทยาลัยพายัพ
ถนนสายเชียงใหม่-ลาปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-241-255
โทรสาร 053-241-983
www.payap.ac.th
อธิการบดี ดร.รักษ์ พรหมปาลิต

22.

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
693 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-000-386
โทรสาร 055-378-347
www.plc.ac.th
อธิการบดี ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง

23.

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถนนมหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-201-800-4
โทรสาร 053-201-810
www.feu.ac.th
อธิการบดี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน

24.

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
203/3 หมู่ 7 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-418-613-4
www.yiu.ac.th

โทรสาร 073-418-615-6
อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

25.

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
932/1 ถนนเอเชีย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-801-822-4
โทรสาร 056-801-821, 056-334-440
www.tuet.ac.th
อธิการบดี ดร.สราญภัทร สถิรางกูร

26.

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222-959-60
โทรสาร 043-226-823, 043-226-824
www.neu.ac.th
อธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ

27.

มหาวิทยาลัยรังสิต
หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลัก หก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30
โทรสาร 0-2791-5931
www.rsu.ac.th
อธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

28.

มหาวิทยาลัยราชธานี
216 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319-900-4
โทรสาร 045-319-911
www.rtu.ac.th
อธิการบดี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

29.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489
www.rbac.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.ประเวช รัตนเพียร

30.

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
9 ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2432-6100
โทรสาร 0-2432-6107
www.rc.ac.th
อธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

31.

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ถนนมิตรภาพ-หนองคาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009-711
โทรสาร 044-009-712
www.vu.ac.th
อธิการบดี ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล

32.

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
143 หมู่ 5 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-456-161-8
โทรสาร 032-456-169
www.webster.ac.th
อธิการบดี Mr.Ryan V.Guffey, Ph.D.

33.

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
600 ถนนสายอู่ทอง-บ่อพลอย ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
4 หมู่ 11 ถ.หทัยราช ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 035-651-000-7
โทรสาร 035-651-144
www.western.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

34.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน 61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-1111, 0-2940-1300-49 โทรสาร 0-2561-1721 ,
0-2579-4666
วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ 038-276-592-6
โทรสาร 038-276-590
www.spu.ac.th
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พ.พุกกะมาน

35.

มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000
โทรสาร 0-2457-3982,
0-2868-6885 (สานักอธิการบดี)
www.saim.edu
อธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช

36.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2697-6000,0-2697-6012-6 โทรสาร 0-2276-2126
0-2275-2219
0-2276-5163
www.utcc.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

37.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 กม.ที่ 18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300
โทรสาร 0-2312-6237
www.hcu.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

38.

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200-300
โทรสาร 074-425-467, 074-200-345
www.hu.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์

39.

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-300-4553-62
www.au.edu

โทรสาร 02-300-4563
02-719-1949
อธิการบดี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

40.

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2807-4500-7
โทรสาร 0-2807-4528, 0-2807-4530
www.sau.ac.th
อธิการบดี ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

41.

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 5 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2577-1028-31
โทรสาร 0-2577-1023
0-2577-3059
www.eau.ac.th
อธิการบดี ดร.โชติรัส ชวนิชย์

42.

วิทยาลัยเชียงราย
129 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-170-331
โทรสาร 053-170-335
www.crc.ac.th
อธิการบดี ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ

43.

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
215 /4 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2675-5304-7
โทรสาร 0-2675-5313
www.slc.ac.th
อธิการบดี ศ.กิตติคณุ ดร.นายแพทย์จิตร สิทธีอมร

44.

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
290 ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2744-7356-68
โทรสาร 0-2744-7372
0-2398-1356
www.southeast.ac.th
อธิการบดี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง

45.

วิทยาลัยดุสิตธานี
1 ซอยแก่นทอง ข้างซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2361-7805, 0-2361-7811-3 โทรสาร 0-2361-7806
www.dtc.ac.th
รักษาการอธิการบดี อาจารย์อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร

46.

วิทยาลัยทองสุข
99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2885-1421-4
โทรสาร 0-2885-1431
www.thongsook.ac.th
อธิการบดี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์

47.

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
124/1 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-538-030
โทรสาร 075-770-144
075-538-034
www.sct.ac.th
อธิการบดี ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน

48.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2878-5000
โทรสาร 0-2878-5012
www.president@sismtechu.net
อธิการบดี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

49.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
196 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 044-955-121-2
โทรสาร 044-955-120
อธิการบดี ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์
วิทยาลัยนครราชสีมา
290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-466-111
โทรสาร 044-465-668, 044-465-973
www.nmc.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

50.

51.

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บึงศาลา อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-349-933-6
โทรสาร 037-349-936
www.stic.ac.th
อธิการบดี ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร

52.

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
290 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน (แนวเก่า) ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 055-517-488,517-489
โทรสาร 055-517-487
www.lpc.th.edu
อธิการบดี ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

53.

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-246-536-8
โทรสาร 043-246-539
www.cas.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

54.

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
88 ถนนคลองแงะ-ควนสะตอ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทรศัพท์ 074-268-754-5
โทรสาร 074-268-756
www.ibc.ac.th
อธิการบดี Prof.Dr.Lim Poi Chen

55.

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
171/2 หมู่ 2 ถนนวิจารณ์รงั สรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 39000
โทรศัพท์ 042-360994
โทรสาร 042-360994
อธิการบดี อาจารย์ศึกษา อุ่นเจริญ

56.

วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3
โทรสาร 0-2429-0819
www.saengtham.ac.th
อธิการบดี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ

57.

วิทยาลัยสันตพล
299/1 หมู่4 ถนนอุดร-สกลฯ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-323-464
โทรสาร 042-204-263
www.stu.ac.th
อธิการบดี อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช

58.

วิทยาลัยอินเตอร์เทคล้าปาง
173 ถนนพหลธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง 52100
โทรศัพท์ 054-811-603-4
โทรสาร 054-811-602
www.lit.ac.th
อธิการบดี ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร

59.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-855-0272-9
โทรสาร 02-855-0391
www.pim.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

60.

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-736-2600
โทรสาร 02-736-2754
www.tni.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

61.

สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซอยนวศรี ถนนรามคาแหง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-8201-3
โทรสาร 0-2319-6710
www.rajapark.ac.th
อธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์

62.

สถาบันอาศรมศิลป์
9/13 ถนนพระราม 2 ซอย 33 ต.ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2490-4748-54
โทรสาร 0-2490-4741
www.arsomsilp.ac.th
อธิการบดี รศ.ประภาภัทร นิยม

63.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
55/56 ถนนหนามแดง-บางพลี ตาบลบางพลี อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2337-3341-3
โทรสาร 0-2337-4103
E-mail: info@svit.ac.th
อธิการบดี รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์

64.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
109 หมู่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035-713-556-9
โทรสาร 035-713-560
อธิการบดี เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

