หมายเลขโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 889 5315 -9 โทรสาร 02 889 5308
ผู้บริหาร

ภาควิชาหูหนวกศึกษา (ต่อ)
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
หน่
ว
ยบริ
ห
ารและธุ
ร
ก่
า
ร
ปานเทพ
2106
1205
รก.แทนคณบดี
02-8895309 สมบัติ
2205 ชยพัทธ์
2108/7999
ผศ.ดร.วรินทร์
02-8895311 อนุลักษ์
2105
1203 /1305 แฟกซ์
ผศ.รานี
ล่
า
มภาษามื
อ
ธี
ร
ะพั
น
ธ์
2103
1202 /2232
อ.ดร.สุธา
2202 พนักงานขับรถยนต์
1204 /2221 ศศิธร (จ)
ผศ.ดร.อาดัม
บุญมี/วสวัตติ์
1221 /2226 พนิตา/สร้อยทอง
2105
อ.พชร
1202/2233 ศักดา/เพ็ญพักตร์
คนสวน
ภาควิชาฟืน้ ฟู
ภัทรานิษฐ/วิไลพร
2201 ศิรมิ งคล/ฉัตรมงคล
2107
รศ.ดร.ทวี
1302 วิภาวี/ดารุณี/โสภาพร
หน่วยซ่อมบารุง
ผศ.ดร.ดลพร
1209 ศศิธร (ท)
จารัส
2108
ผศ.ดร.เบญจพร
1208 หน่วยจดคาบรรยาย
นิคม
2104
อ.อภิชาติ
1212 สุภาวดี/พีรพงศ์
หน่วยรักษาความปลอดภัย
อ.อรอนงค์
1238 ศิรเิ พ็ญ/ณัฐชา
1101
2204 วสันต์/พิรชั ย์ภณ/จาเรียง
อ.ธรรม
1210 ผกาวดี/พรรธน์ชญมน
หน่วยแม่บ้าน
อ.ดร.วีระแมน
1241 หน่วยผู้ช่วยสอน
วิไลวรรณ/กิมหลัน
1310
อ.ดร.อิศวรา
1240 จรรยา
2225 จันทร์เพ็ญ/ณัฐชา
อ.ดร.ปารณีย์
1239 หน่วยเซรามิค
หน่วยบริการหอพัก
อ.ดร.อาดัม
1301 นฤชา
2212 ลาวัณย์
3101
อ.ดร.สุจิตรา
1213
สานักงานคณบดี
แม่บ้านหอพัก B
4101
Dr.Donald
1303 หน่วยสารบรรณและเลขานุการ
รปภ.หอพัก
อ.ดร.วรางคณา
1243 บุณยนุช
1227
งานเทคโนโลยีการศึกษาฯ
อ.สุภชาญ
1242 นิตยา/พรพิมล
1226 หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยบริหารและธุรก่าร
ปนัดดา
1207 ดร.สุวัฒน์ชัย
1307
ศิรวิ รรณ/นาตยา
1216 เบญจพร
1206 ณัฐเขต
1312
แฟกซ์
02-8895310 หน่วยสภาอาจารย์
มนัสนันท์/พรจณา
1308
ภาควิชาหูหนวกศึกษา
พรรณรพี
1215 พัสกร/ปิยะนุช
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
2220 หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ดร.สุขสิริ
2219 ชลิตา
1233
1109
มานะ
อ.วิไลรัตน์
2231 หน่วยประชาสัมพันธ์และทานุฯ
02-8895322
อ.ดร.อารี
2230 ฉัตรดาว
1100 นัฐธรินทร์รดา/ธนินทร์ธร
1108
อ.นัทที ศรีถม
2234 ปวีณา
0
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
อ.ดร.ปรเมศวร์
2206 หน่วยห้องสมุด
ศริวัลย์
1219
อ.ดร.ธีรศักดิ์
2222 ประมวล
1121 ธัชกมล
1313
อ.ดร.นัทธี เชียงชะนา
2228 อร่ามศรี
1120 อนงค์นาฎ
1220
อ.ดร.ปกรณ์กิตติ์
งานคลังและพัสดุ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2226
อ.ดร.เจนจิรา
2214 หน่วยการเงินและบัญชี
นดา
1237
อ.ดร.สุนันทา
2229 อ้อมเดือน
1224 อุมา
1236
อ.ดร.สุพิน
2209 ศลิษา
1223 จินตนา
1235
อ.สิรนิ ทรา
2215 นภาลัย
1309 ศิรพิ ร/ณัฐวรรณ
1234
อ.กุลยา
2218 หน่วยพัสดุ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยบริหารและธุรก่าร
ศิรลิ ักษณ์
1222
วรรณา/วรรณรัตน์
1107
กีณยิ า
2203 กานดา
1106

งานทรัพยากรบุคคล
สุพัศศินี
1231
อรรถวุฒิ/ทิตาพร
1230
ขจีกาญน์
1229
เสาวรักษ์
1232
สานักงานบริการวิชาการและวิจัย
ณุชนาฎ
1110
สิรพิ ร
1111
สุรรี ตั น์
1112
วทัญญู
1113
งานวิจัย
ปิยะนุช
1118
วิไลพร/อภิชญาภรณ์
1119
งานบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพและบริการนศ.
ธิดารัตน์
1114
มาลิน
1126
DSS
1115
หน่วยเทคโนโลยีอานวยความสะดวกฯ (AT)
เนตรนภา
1125
ยุทธิชัย
1124
เจน
1123
โครงการวิจัย
ผู้ช่วยโครงการวิจัย
1117
อื่นๆ
สโมสรนักศึกษา
4102
ห้องประชุม 221
1217
ห้องประชุม 258
1244
ห้องประชุม 231
1218
ห้องอาหาร ชัน้ 2
1228
ห้องจัดเลี้ยง ชัน้ 3
1314
ห้องพักวิทยากร
1312/1313
ห้องคอนโทรล
1311
ห้องเรียน R17
2103
ห้องเรียน R98
2211
ห้องเรียน R100
2212
ร้านป้านัน
2113
ร้านป้าน้อย
2114
มูลนิธริ าชสุดา 02-8892204 ,02-4410173
ศูนย์การแพทย์
02-8496600
ศูนย์ศาลายา ม.มหิดล
02-4414400
ศูนย์ Taxi
02-8800888

